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POWIAT BRZOZOWSKI

26 wrzeœnia br. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Domaradzu i Domaradzu Górze
obchodzi³a wyj¹tkow¹ uroczystoœæ – 100-lecie swojej dzia³alnoœci.

Jubileuszowe obchody rozpoczê³a msza œw. w Sanktuarium Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy w Domaradzu, któr¹ w intencji stra¿aków odprawili ks. Pra³at
W³adys³aw Janowski i ks. Proboszcz Wies³aw Przepad³o.

Po mszy Orkiestra Dêta OSP w Brzozowie pod batut¹ Tadeusza Podulki
przeprowadzi³a uczestników na plac przed remiz¹ w Domaradzu, gdzie dalsze
uroczystoœci poprowadzi³ asp. sztab. Edward Rozenbajgier. Druga czêœæ rocznicowych
obchodów rozpoczê³a siê raportem, który przyj¹³ Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP
RP w Rzeszowie – Senator RP Janusz Konieczny. Nastêpnie wci¹gniêto flagê zwi¹zkow¹
na maszt, po czym wszystkich przyby³ych goœci powita³ Prezes ZP ZOSP RP w Brzozowie
– Stanis³aw £obodziñski.

Ten wyj¹tkowy jubileusz swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili: Senator Janusz Konieczny
- Wiceprezes Zarz¹du G³ównego i zarazem Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego ZOSP RP
w Rzeszowie, bryg. Kazimierz G³adysz – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP,
Janusz Dragu³a – Wicestarosta Brzozowski, Stanis³aw Paj¹k – Komendant Powiatowy
PSP w Brzozowie, Edward Z¹bek – Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie, Adam
Komórek – Wójt Gminy Domaradz, Jan Kêdra – Przewodnicz¹cy Rady Gminy
w Domaradzu, Stanis³aw Dêbiec – Dyrektor Inspektoratu PZU Brzozów, Wojciech
Szmidt – Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej PBS w Sanoku, podinsp. asp. Edward
WoŸniak – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Policji w Domaradzu oraz ks. Pra³at
W³adys³aw Janowski, ks. Wies³aw Przepad³o, ks. Franciszek Jarzyna i ks. Marcin Hunia. Anna W³adyka

Sesje Rady Powiatu Brzozowskiego
Rada Powiatu w Brzozowie

obradowa³a 14 wrzeœnia br. pod
przewodnictwem Mieczys³awa Czup-
skiego podczas XXI sesji zwyk³ej. Na
pocz¹tku obrad radni przyjêli informacje
dotycz¹ce funkcjonowania powiatu
w okresie miêdzysesyjnym, przygo-
towania do roku szkolnego 2004/2005
prowadzonych przez powiat szkó³, jak
równie¿ sprawozdania z wykonania
bud¿etu powiatu brzozowskiego za
I pó³rocze br.

W trakcie obrad Rada Powiatu
jednomyœlnie podjê³a szereg uchwa³,
dotycz¹cych:
- czêœciowego lub ca³kowitego zwalniania
rodziców naturalnych (opiekunów
prawnych) z op³at za pobyt dzieci
w rodzinie zastêpczej,
- zmiany uchwa³y w sprawie okreœlenia
zadañ i wielkoœci œrodków finansowych
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych przeznaczo-
nych na ich realizacjê w 2004 roku,
- nadania statutu Szkole Specjalnej
Przysposabiaj¹cej do Pracy wchodz¹cej
w sk³ad Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w Brzozowie,
- zawarcia z powiatem sanockim
porozumienia dotycz¹cego wspólnego
opracowania i realizacji projektu
stypendialnego wspieraj¹cego rozwój

Prezesi jednostek zostali
poproszeni o wyg³oszenie referatów
okolicznoœciowych, zawieraj¹cych rys
historyczny podleg³ych im placówek.
Przedstawili trudn¹ i wymagaj¹c¹
wielkiego poœwiêcenia pracê stra¿aków na
przestrzeni wieku. Nastêpnie Senator
J. Konieczny odznaczy³ „Z³otym Znakiem
Zwi¹zku” sztandary OSP Domaradz
 i Domaradz Góra. Zosta³y tak¿e przyznane
odznaczenia honorowe „Za zas³ugi dla
Po¿arnictwa” tym wszystkim, którzy
w szczególny sposób s³awili ideê
po¿arnictwa. Najwy¿szym odznaczeniem
korporacyjnym – „Z³otym Znakiem
Zwi¹zku” zosta³ uhonorowany Prezes
OSP Domaradz – Antoni Paczkowski.

Imprezê zakoñczy³y przemówienia
zaproszonych goœci oraz wrêczenie przez
nich drobnych upominków i listów
gratulacyjnych na rêce prezesów
œwiêtuj¹cych jednostek. Podziêkowano
wszystkim „spod znaku œw. Floriana” za
zaszczytn¹ s³u¿bê wymagaj¹c¹ odwagi
i wspó³czucia dla ludzkich nieszczêœæ,
¿ycz¹c jednoczeœnie aby upór i hart ducha
zawsze zagrzewa³y ich do walki z ¿ywio³em.

edukacyjny studentów w ramach
Dzia³ania 2.2. „Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- opracowania i realizacji projektu
stypendialnego wspieraj¹cego rozwój
edukacyjny uczniów szkó³ ponad-
gimnazjalnych powiatu brzozowskiego w
ramach Dzia³ania 2.2. „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy
stypendialne” Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala
Specjalistycznego w Brzozowie - Podkar-
packiego Oœrodka Onkologicznego im. ks.
B. Markiewicza,
- wprowadzenia op³at za jednorazowy
przewóz promem na przeprawie promowej
przez rzekê San w miejscowoœci
Krzemienna w ci¹gu drogi powiatowej Nr
2044R Krzemienna – Ulucz,
- zmian w bud¿ecie powiatu brzozo-
wskiego na 2004 rok,
- okreœlenia trybu uchwalenia bud¿etu
powiatu brzozowskiego oraz szcze-
gó³owoœci materia³ów informacyjnych
objêtych projektem bud¿etu.

Sesjê zamknê³y interpelacje
i zapytania radnych. Dyrektor Antoni
Kolbuch wyczerpuj¹co przedstawi³
aktualn¹ sytuacjê finansow¹

i organizacyjn¹ Szpitala Specjalistycznego
Podkarpackiego Oœrodka Onkolo-
gicznego im. ks. B. Markiewicza
w Brzozowie. Radni poznali te¿ nowego
dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej, którym od pocz¹tku
wrzeœnia jest Tadeusz Pióro. Ponadto
Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿
przedstawi³ efekty zorganizowanej przez
Starostwo Powiatowe konferencji
z udzia³em m.in. Jana Wintera - dyrektora
Biura ds. Usuwania Skutków Klêsk
¯ywio³owych. Spotkanie to odby³o siê 10
wrzeœnia br. w Nozdrzcu i dotyczy³o
zapobiegania powodziom i minimalizacji
ich skutków na terenie powiatu
brzozowskiego.

100-lecie OSP
Domaradz i Domaradz Gora`

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Brzozowskiego - Mieczys³aw Czupski
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Opr. Irena R¹pa³a
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

PRAWA KONSUMENTÓW
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - OBOWI¥ZKOWE OC  CZ. II

Kiedy powstaje obowi¹zek zawarcia umowy obowi¹zkowego OC ?
Kwestiê tê szczegó³owo reguluje art. 29 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran -
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124,
poz. 1152 z póŸn. zm.).
Obowi¹zek ten powstaje miêdzy innymi:
1) najpóŸniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyj¹tkiem pojazdów historycznych;
2) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów historycznych oraz pojazdów

wolnobie¿nych;
3) przed przekroczeniem granicy, w przypadku gdy posiadacz lub kieruj¹cy

pojazdem wprowadzanym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia
obowi¹zkowego OC;

4) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobie¿nych oraz pojazdów
historycznych, które nie zosta³y dopuszczone do ruchu;

5) przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granic¹,
niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

Odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ
Odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ rozpoczyna siê z chwil¹ zawarcia
umowy i zap³acenia sk³adki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Je¿eli
w umowie ubezpieczenia zak³ad wskaza³ póŸniejszy termin p³atnoœci sk³adki
lub jej pierwszej raty, odpowiedzialnoœæ zak³adu rozpoczyna siê z chwil¹
zawarcia umowy. Inny termin rozpoczêcia odpowiedzialnoœci zak³adu mo¿na
okreœliæ w umowie jedynie w przypadkach okreœlonych w ww. ustawie, np. gdy
umowê zawiera siê na okres krótszy ni¿ 12 miesiêcy.

Je¿eli dosz³o do wypadku, zak³ad powinien wyp³aciæ nale¿ne odszkodo-
wanie w terminie 30 dni licz¹c od dnia z³o¿enia przez poszkodowanego lub
uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Je¿eli w ww. terminie wyjaœnienie
okolicznoœci niezbêdnych do ustalenia odpowiedzialnoœci zak³adu albo wysokoœci

odszkodowania okaza³o siê niemo¿liwe, odszkodowanie musi
byæ wyp³acone najpóŸniej w terminie 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci wyjaœnienie
tych okolicznoœci by³o mo¿liwe, nie póŸniej ni¿ w terminie
90 dni od dnia z³o¿enia zawiadomienia o szkodzie. Nie
dotyczy to sytuacji, gdy ustalenie wysokoœci odszkodowania
lub odpowiedzialnoœci zak³adu zale¿y od tocz¹cego siê
postêpowania karnego lub cywilnego.
Sprzeda³eœ samochód . Czy wiesz co siê dzieje z polis¹?
W razie zbycia pojazdu na nabywcê pojazdu przechodz¹
prawa i obowi¹zki zbywcy wynikaj¹ce z umowy. Kupuj¹cy
nabywa wiêc pojazd z wraz z umow¹ ubezpieczenia OC.
Je¿eli nastêpnie nie wypowie jej w terminie 30 dni od dnia
nabycia pojazdu, bêdzie ona obowi¹zywaæ do koñca okresu,
na który zosta³a zawarta. W sytuacji takiej zak³ad
ubezpieczeñ naliczy now¹ sk³adkê ubezpieczenia, od dnia
zbycia pojazdu, uwzglêdniaj¹c przys³uguj¹ce nabywcy
pojazdu zni¿ki oraz obci¹¿aj¹ce go zwy¿ki.
Je¿eli natomiast kupuj¹cy wypowie dotychczasow¹ umowê
ubezpieczenia obowi¹zkowego OC w ww. terminie, ulega
ona rozwi¹zaniu po up³ywie 30 dni nastêpuj¹cych po dniu
nabycia pojazdu.
Zbywca pojazdu ma obowi¹zek przekazaæ nabywcy
dokumenty potwierdzaj¹ce zawarcie umowy ubezpieczenia
OC oraz powiadomiæ zak³ad ubezpieczeñ w terminie 30 dni
od dnia zbycia pojazdu, o jego zbyciu i podaæ dane osobowe
nabywcy.

Starania w³adz samorz¹dowych powiatu brzozowskiego
przynios³y konkretny efekt. Biuro ds. Usuwania Skutków Klêsk
¯ywio³owych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekaza³o na ca³y
powiat dotacjê na usuwanie szkód po lipcowej powodzi w wysokoœci
2,1 mln z³. Trzecia czêœæ tej sumy, tj. 700 tys. z³, przypad³a
samorz¹dowi powiatowemu, reszta gminom.  Oprócz tego zwiêkszy³y
siê te¿ o 300 tys. wp³ywy z op³aty komunikacyjnej. W zwi¹zku
z tym konieczne by³y zmiany w tegorocznym bud¿ecie. Dlatego
28 wrzeœnia br. w trybie pilnym zosta³a zwo³ana XXII Sesja Rady

Powiatu w Brzozowie. Oprócz zmian bud¿etowych radni dokonali
te¿ korekty w uchwale w sprawie zabezpieczenia œrodków
finansowych dla potrzeb ZPORR, korekty w uchwale dotycz¹cej
wynagrodzenia pracowników DPS, a tak¿e zawarli porozumienie z
powiatem sanockim w sprawie partnerstwa w pozyskiwaniu œrodków
na stypendia uczniowskie w ramach programu wyrównywania szans
(analogicznie do porozumienia z poprzedniej sesji w sprawie
stypendiów studenckich) oraz wytypowali szóstkê kandydatów do
sk³adu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Brzozowie. (dk)

* * *

W wyniku intensywnych opadów
atmosferycznych w ci¹gu kilku ostatnich lat region
brzozowski 3-krotnie zosta³ dotkniêty powodzi¹. Dlatego
w Nozdrzcu 10 bm. odby³a siê zorganizowana przez
Starostwo Powiatowe w Brzozowie konferencja
poœwiêcona minimalizacji zagro¿enia i skutków powodzi
w warunkach powiatu brzozowskiego. W konferencji
uczestniczy³ m.in. Jan Winter –Dyrektor Biura ds.
Usuwania Skutków Klêsk ¯ywio³owych Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

Na zaproszenie Starosty Brzozowskiego
Zygmunta B³a¿a w konferencji udzia³ wziêli równie¿:
Stanis³aw Stachura – Dyrektor Podkarpackiego Zarz¹du
Melioracji Urz¹dzeñ Wodnych, Adam Pêzio³ – cz³onek
Rady Zamówieñ Publicznych oraz wójtowie wszystkich
gmin powiatu brzozowskiego i Burmistrz Brzozowa. Jak
zapewni³  dyr. Winter  rz¹d na miarê mo¿liwoœci bud¿etu
pañstwa bêdzie wspiera³ samorz¹d – tak jak i w latach
poprzednich – w odbudowie zniszczonego przez powódŸ
mienia komunalnego.

Wszyscy jednoznacznie wskazali te¿ na potrzebê kontynuowania regulacji
rzek i potoków oraz budowy zbiorników retencyjnych jako najskuteczniejszych
rozwi¹zañ ograniczaj¹cych zagro¿enie powodziowe. Konfiguracja terenu stwarza
korzystne warunki dla powstania ponad dwudziestu zbiorników retencyjnych.
Budowa nawet kilku, o najwiêkszej zlewni wód, w znacznym stopniu ograniczy³aby
zagro¿enie powodziowe. Dyr. Stachura przedstawi³ planowane inwestycje w tym
zakresie w powiecie brzozowskim. Obejmuj¹ one regulacjê 33 km rzek i potoków,
budowê 13 km obwa³owañ oraz 8 zbiorników retencyjnych. Ostateczny zakres
wymienionych inwestycji zale¿a³ bêdzie od iloœci œrodków finansowych uzyskanych
na ten cel z funduszy unijnych.

Korzystaj¹c z obecnoœci Adama Pêzio³a samorz¹dowcy podziêkowali mu
za zorganizowanie dostaw zbo¿a dla rolników dotkniêtych powodzi¹, a przekazanego
nieodp³atnie przez rolników z województwa opolskiego. W œlad za dostarczonymi
18 tonami zbo¿a w najbli¿szym czasie dotr¹ kolejne dostawy kilkudziesiêciu ton.
A. Pêzio³ omówi³ tak¿e najwa¿niejsze zmiany w  znowelizowanej ustawie
o zamówieniach publicznych ze szczególnym uwzglêdnieniem procedur
obowi¹zuj¹cych przy realizacji zadañ zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi.

Przedstawiciele samorz¹dów wykazali du¿e zainteresowanie mo¿liwoœci¹
uzyskania wsparcia finansowego z bud¿etu pañstwa na odbudowê uszkodzonych
przez powódŸ dróg, mostów oraz innych obiektów. (dk)

O  PRZECIWDZIA£ANIU  POWODZI  W  POWIECIE  BRZOZOWSKIM
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Choæ remonty  obiektów szkolnych trwaj¹ praktycznie
przez ca³y rok kalendarzowy, ze wzglêdów praktycznych nasilaj¹
siê w okresie wakacyjnym. W szko³ach, dla których organem
prowadz¹cym jest powiat brzozowski, przeprowadzono w tym
czasie szereg modernizacji.

SPECJALNY OŒRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
 Najwa¿niejszym zadaniem jest gruntowny remont

budynku Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego.
Bêdzie on polega³ na wymianie stropów i schodów (do tej pory
drewniane), przebudowie sanitariatów i podjazdu dla osób
niepe³nosprawnych, budowie kot³owni gazowej wraz z instalacj¹
centralnego ogrzewania, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
Szacunkowy koszt powy¿szych robót to oko³o 660.000 z³. Do
koñca 2003r. zosta³a opracowana dokumentacja techniczna na
kot³owniê i c.o., w lutym przeprowadzono ekspertyzê stropów,
w wyniku której budynek warunkowo zosta³ dopuszczony do
eksploatacji do koñca sierpnia 2004r. Planowany termin
zakoñczenia wszystkich robót to 30 kwietnia 2005r. W zwi¹zku z
tym budynek zosta³ wy³¹czony ca³kowicie z eksploatacji i zajêcia
szkolne odbywaj¹ siê w Internacie przy ul. Sienkiewicza 2.

Czêœæ œrodków przeznaczonych na prace w Specjalnym
Oœrodku Szkolno-Wychowawczym to œrodki w³asne powiatu,
reszta to œrodki pozyskane z zewn¹trz. W marcu zosta³ z³o¿ony
wniosek do PFRON Oddzia³ w Rzeszowie o dofinansowanie
przebudowy sanitariatów i wykonanie podjazdu dla osób
niepe³nosprawnych na kwotê 37.000 z³. Œrodki te zosta³y
przyznane. W maju z³o¿yliœmy wniosek do MENiS o œrodki z 1%
rezerwy na przebudowê stropów. Przyznano nam 119.004 z³.
Œrodki te wraz z decyzjami s¹ ju¿ w dyspozycji powiatu.

15 lipca zosta³ z³o¿ony w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Podkarpackiego wniosek o dofinansowanie
przebudowy budynku Specjalnego Oœrodka Szkolno-
Wychowawczego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na kwotê 428.377 zl. Pod
wzglêdem formalno-prawnym wniosek zosta³ pozytywnie
rozpatrzony. Zostanie równie¿ z³o¿ony wniosek do WFOŒ i GW
na dofinansowanie budowy kot³owni gazowej w tym budynku.

Oprócz Szko³y Podstawowej i Gimnazjum, w Specjalnym
Oœrodku Szkolno-Wychowawczym od l wrzeœnia rozpoczê³a
dzia³alnoœæ trzyletnia szko³a przysposabiaj¹ca do pracy.
W szkole tej podjê³o naukê 16 uczniów, którzy ucz¹ siê
w 2 oddzia³ach. Do internatu zosta³o zapisanych ³¹cznie
41 wychowanków. Nauka odbywa siê  w systemie
jednozmianowym od godz. 8.00 do godz. 15.20.

ZESPÓ£ SZKÓ£ EKONOMICZNYCH
W ramach prac przygotowuj¹cych obiekt szkolny do

rozpoczêcia nowego roku szkolnego, w okresie wakacji
pomalowano czêœæ dachu, lamperie w budynku przy
Pl. Grunwaldzkim, po³o¿ono now¹ wyk³adzinê w korytarzach
szkolnych, wycyklinowano i pomalowano pod³ogê w sali
komputerowej. Prace te zosta³y wykonane przez pracowników
szko³y. Ponadto zosta³ usuniêty przeciek w dachu od strony
Warsztatów Szkolnych ZSB.

W marcu z³o¿ono wniosek do MENiS na dofinansowanie
zakupu 12 zestawów komputerowych do wyposa¿enia nowej
klasopracowni techniki biurowej, któr¹ oddano do u¿ytku
w listopadzie 2003r. Wniosek zosta³ pozytywnie rozpatrzony
i uzyskaliœmy na ten cel kwotê 15.000 z³.

Nauka w roku szkolnym odbywa siê w 2 budynkach na
2 zmiany, od godz. 7.10 do godz. 19.05. W szkole jest 28

oddzia³ów, w tym 2 semestry Liceum Ekonomicznego Zaocznego.
Naukê rozpoczê³o 894 uczniów, w tym 855 w systemie dziennym
i 39 s³uchaczy w systemie zaocznym.

Stan kadry nauczycielskiej stanowi 56 nauczycieli w tym
50 na pe³nym etacie i 6 na niepe³nym.

I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
W okresie wakacji pomalowano kilka sal lekcyjnych, czêœæ

sali gimnastycznej, g³ówny hol szko³y i 400 szafek uczniowskich.
Prace te zosta³y wykonane przez pracowników Zarz¹du Dróg
Powiatowych. Pozosta³e prace (naprawa  sprzêtu  szkolnego,
uzupe³nienie  brakuj¹cych  szyb,  lamp oœwietleniowych, itp.)
zosta³y wykonane przez pracowników szko³y. W tym czasie
zosta³ wykonany remont - przebudowa rur zasilaj¹cych centralne
ogrzewanie. Stanowi³y one niebezpieczeñstwo dla uczniów
przebywaj¹cych i korzystaj¹cych z szatni szkolnej. Koszt
remontu wyniós³ ok. 10.000 z³.

Do koñca sierpnia wymieniono czêœæ rynien, szczególnie
przy wejœciu g³ównym do budynku i zamontowano zapory
przeciwœniegowe.

Stan zatrudnienia to 57 nauczycieli, w tym
pe³nozatrudnionych - 43 i niepe³nozatrudnionych - 14. Nauka
odbywa siê w systemie dwuzmianowym od godz. 7.10 do godz.
18.30.

ZESPÓ£ SZKÓ£ BUDOWLANYCH
W roku szkolnym 2004/2005 w Zespole Szkó³

Budowlanych uczy siê 890 w 31 oddzia³ach, w tym w klasach
pierwszych - 290 uczniów. Nauka odbywa siê w systemie
dwuzmianowym w godz. od 7.05 do 19.15.

W okresie wakacyjnym prowadzone by³y  prace
porz¹dkowe i konserwacyjne wewn¹trz szko³y. Zosta³y równie¿
zmienione skorodowane rynny i rury spustowe na budynku
szkolnym.

W maju zosta³ z³o¿ony wniosek do Podkarpackiego
Kuratorium Oœwiaty w Rzeszowie o przyznanie nowej pracowni
komputerowej (pomimo, ¿e szko³a otrzyma³a w ubieg³ym roku
takie wyposa¿enie). Wniosek zosta³ pozytywnie rozpatrzony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

Szko³a wzbogaci³a siê o 19 zestawów wraz z serwerem
oraz o laptop i projektor multimedialny. Odmalowano
pomieszczenia i wykonano instalacjê elektryczn¹. Œrodki na ten
cel pochodz¹ od Rady Rodziców i z prowizji PZU.

W ubieg³ym roku zosta³a wykonana czêœæ dachu na
Warsztatach Szkolnych, zaœ w tym roku - w czerwcu, te prace
zosta³y zakoñczone. Koszt robót to oko³o 65.000 z³ - by³y to
œrodki w³asne powiatu. Po rozpoczêciu roku szkolnego rozpocz¹³
siê remont elewacji œciany od strony parkingu miejskiego i s¹du
oraz wykonanie czêœciowej kanalizacji deszczowej. Prace te
wykonaj¹ uczniowie w ramach praktyk. W internacie
pomalowano pomieszczenia kuchni, sto³ówki i zaplecza
kuchennego.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie jest

placówk¹ nieferyjn¹, w zwi¹zku z tym jej dzia³alnoœæ odbywa siê
w ci¹gu ca³ego roku kalendarzowego.

W chwili obecnej zosta³y zakupione niezbêdne pomoce,
materia³y i testy do codziennego funkcjonowania placówki.
Systematycznie rejestrowane s¹ osoby zg³aszaj¹ce siê do
badania i terapii. Stanis³aw Pilszak

Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki Spo³ecznej

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

POWIATOWY  URZ¥D  PRACY
ul. Rynek 9, 36-200 Brzozów

tel. (0-13) 43-421-37, (0-13) 43-421-49, fax. (0-13) 43-421-48

Powiatowy Urz¹d Pracy w Brzozowie od 1 maja br.
realizuje dwa projekty wspó³finansowane z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (EFS) w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)  maj¹ce
na celu: „Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia
poprzez promowanie zachowañ przyczyniaj¹cych siê do
zwiêkszenia szans zatrudnienia, warunków dla
przedsiêbiorczoœci, wyrównywania szans oraz inwestowania
w zasoby ludzkie”, na ³¹czn¹ kwotê 616.481 z³. Udzia³
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego wynosi 426.764,85 z³.

Pierwszy z projektów pod nazw¹ „Dobry start w powiecie
brzozowskim” skierowany jest do bezrobotnej m³odzie¿y, która
nie ukoñczy³a jeszcze 25 roku ¿ycia. W ramach tego projektu
osoby kierowane s¹ do odbycia sta¿u, który pozwoli na nabycie
nowych kwalifikacji zawodowych lub poszerzenie dotychczas
posiadanych.

Drugi z projektów „Aktywny powrót w powiecie
brzozowskim” skierowany jest do osób powy¿ej 25 roku ¿ycia
i pozostaj¹cych bez pracy do 24 miesiêcy, ze szczególnym
uwzglêdnieniem osób d³ugotrwale bezrobotnych.

W ramach tego projektu uczestnicy bêd¹ mogli
skorzystaæ z jednej z form przewidzianych do realizacji
a mianowicie zostaæ skierowanym do prac interwencyjnych,
odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub

uzyskaæ dotacjê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
Do chwili obecnej skierowano ju¿ do udzia³u w projektach

³¹cznie 120 osób. Urz¹d Pracy w dalszym ci¹gu dysponuje
œrodkami na organizacjê przygotowania zawodowego
w miejscu pracy oraz dotacje dla osób pragn¹cych rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Bezrobotny zamierzaj¹cy podj¹æ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, mo¿e z³o¿yæ do tut. Urzêdu wniosek o jednorazowe
przyznanie œrodków Funduszu Pracy  na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej. Bezrobotnemu mog¹ byæ przyznane
œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej do wysokoœci
500 % przeciêtnego wynagrodzenia tj. w chwili obecnej do
wysokoœci maksymalnie 11.500 z³. i jest to dotacja bezzwrotna.

Natomiast przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy
mog¹ zostaæ objête osoby bezrobotne, które nie posiadaj¹
kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Osobie
odbywaj¹cej przygotowanie zawodowe przys³uguje stypendium
w wysokoœci zasi³ku dla bezrobotnych. Przygotowanie
zawodowe organizowane jest na okres do 6 miesiêcy.

Zapraszamy wszystkich pracodawców i osoby
bezrobotne zainteresowane udzia³em w ww. projektach.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w PUP w Brzozowie
przy ul. Rynek 9, tel. 43-421-37.

Oferty pracy jakimi dysponuje PUP w Brzozowie na dzieñ 18.10.2004 r.

1. Specjalista ds. marketingu (wykszta³cenie wy¿sze)
2. Mechanik samochodowy
3. Specjalista ds. sprzeda¿y (j.ang. + doœwiadczenie)
4. Pracownik ds. ochrony (wymagana licencja)
5. Inspektor nadzoru budowlanego

6. Laminarz
7. Kierowca C+E
8. Specjalista ds. eksportu (j. ang, j. ros. + doœwiadczenie)
9. Fryzjer

Struktura zarejestrowanych bezrobotnych z podzia³em na gminy

Zarejestrowani bezrobotni wg stanu na 30.09.2004 r.
Struktura bezrobotnych wg wykszta³cenia i p³ci

Projekty  dla  bezrobotnych

Ma³gorzata Matelowska
Kierownik Referatu

Projektów Rynku Pracy
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ZARZ¥D  DRÓG
POWIATOWYCH

                      W  BRZOZOWIE

Opr. Kazimierz Tympalski
Kierownik Zarz¹du Dróg Powiatowych

w Brzozowie

Po powodzi, jaka pod koniec lipca br. wyst¹pi³a na terenie
powiatu brzozowskiego, w sierpniu br. zasz³a koniecznoœæ
wykonania powtórnych remontów cz¹stkowych nawierzchni
dróg smo³owych mas¹ asfaltow¹. Na drogach o s³abej
nawierzchni powsta³y nowe wyboje, w zwi¹zku z czym
wyremontowano 11 odcinków dróg, na co na³o¿ono 60 ton masy
asfaltowej na gor¹co.

W tym okresie wykonano równie¿ 95 mb. nawierzchni
chodnika w Jab³onicy Polskiej. Roboty przy chodniku zosta³y
wykonane wspólnie z Gmin¹ Haczów.

Odremontowano nawierzchnie na odcinkach dróg
Temeszów – Witry³ów i Brzozów – Izdebki, przy u¿yciu 1,5 tony
emulsji asfaltowej i 10m3 grysów kamiennych, w celu likwidacji
pêkniêæ w nawierzchni, co uchroni przed powstaniem nowych
wybojów.

Od dnia 17.08.2004 r. w Zarz¹dzie Dróg Powiatowych
w Brzozowie, zatrudniono 36 osób, na okres 3 miesiêcy. Osoby
te pracuj¹ przy usuwaniu skutków powodzi na drogach gminnych
i powiatowych.

W sierpniu i wrzeœniu br. na drogach Brzozów – Zmiennica,
Brzozów – Izdebki, Barycz – Izdebki, Blizne – Golcowa,
Krzemienna – Koñskie i Humniska – Górki wykonano
odkrzaczania pasa drogowego w celu poprawy widocznoœci
i estetyki dróg. Na niektórych odcinkach dróg u¿yto nowej
kosiarki na wysiêgniku.

Odkopano i udro¿niono oko³o 1400 mb rowów drogowych
w Krzemiennej, Domaradzu, Golcowej, Izdebkach, Rudawcu
i Siedliskach. Ziemi¹ pozyskan¹ z rowów zosta³y uzupe³nione
rozmyte wczeœniej 2 nasypy ziemne na skarpach drogi
w Przysietnicy.

Trwa przebudowa za³amanego mostu o pok³adzie
drewnianym w £ubnie.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e w ostatnim czasie sporym problemem
jest czêste niszczenie znaków drogowych i tablic przy drogach
powiatowych. Ich naprawa  wymaga dodatkowej pracy i
œrodków. W zwi¹zku z tym Zarz¹d Dróg Powiatowych w
Brzozowie zwróci³ siê do kierowników rewirów dzielnicowych
na terenie powiatu o zaostrzenie kontroli w porze nocnej,
szczególnie w soboty i niedziele.

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

Z chwil¹ wejœcia Polski do UE Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych pe³ni dodatkowo funkcjê
Instytucji Wdra¿aj¹cej Dzia³anie 1.4. Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Integracja zawodowa
i spo³eczna osób niepe³nosprawnych”.

Dzia³anie to ma s³u¿yæ aktywizacji zawodowej osób
o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci na
otwartym rynku pracy.

Oczywisty jest fakt, i¿ szczególnie wa¿nym partnerem w
realizacji tego Dzia³ania s¹ dla PFRON-u jednostki samorz¹du
terytorialnego - potencjalni beneficjenci pomocy.

W ramach Dzia³ania l .4. SPO RZL przewiduje siê realizacjê
m.in. takich projektów jak:
• szkolenia i warsztaty dla publicznych s³u¿b zatrudnienia, s³u¿b

medycyny pracy oraz pracowników jednostek samorz¹du
terytorialnego realizuj¹cych zadania na rzecz osób
niepe³nosprawnych podnosz¹ce umiejêtnoœci w zakresie pracy
z niepe³nosprawnym klientem i jego rodzina;

• dzia³ania s³u¿¹ce tworzeniu miejsc pracy dla osób
niepe³nosprawnych i wiêkszych mo¿liwoœci ich zatrudnienia;

• rozwijanie i promocja form wspó³pracy pomiêdzy
pracodawcami, zwi¹zkami zawodowymi, stowarzyszeniami
i organizacjami pozarz¹dowymi s³u¿¹cej zwiêkszeniu mo¿liwoœci
zatrudniania osób niepe³nosprawnych;

• subsydiowanie zatrudnienia oraz sta¿y osób
niepe³nosprawnych.

Podkreœlenia wymaga fakt wyj¹tkowej atrakcyjnoœci
udzia³u w realizacji Dzia³ania 1.4. SPO RZL, poniewa¿ beneficjenci
wy³onieni w drodze konkursu bêd¹ otrzymywali œrodki na
realizacje projektu w formie dotacji, transzami, zgodnie
z harmonogramem za³¹czonym do umowy o dofinansowanie
projektu.

Aktualne informacje o Dzia³aniu 1.4. SPO RZL mo¿ecie
Pañstwo otrzymywaæ po wys³aniu swojego zg³oszenia na adres
Programy UE@pfron.org.pl. W sprawie sk³adania wniosków
aplikacyjnych na projekty do Dzia³ania 1.4. SPO RZL uprzejmie
proszê o kontakt z wojewódzkim Oddzia³em PFRON lub punktem
informacyjnym Wydzia³u Wdra¿ania Programów UE
w Warszawie tel. 22/6529025 lub 26.

OŒRODEK   DORADZTWA   OBYWATELSKIEGO
prowadzony  przez  Centrum  Wspierania  Organizacji

Pozarz¹dowych  w  Rzeszowie
dzia³aj¹cy we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem – Klub

Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Brzozowie

zaprasza do korzystania z
BEZP£ATNEGO  PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO

DLA  OSÓB  ZNAJDUJ¥CYCH  SIÊ  W  TRUDNEJ
SYTUACJI  ̄ YCIOWEJ

Punkt doradczy czynny w ka¿dy czwartek w godz.
14.00 – 18.00 (do 30 listopada)

Przy Poradni Psychologiczno  Pedagogicznej w Brzozowie
ul. Sienkiewicza 2 (budynek internatu ZSB)

W punkcie dy¿uruje psycholog, który udziela porad,
konsultacji i prowadzi terapiê psychologiczn¹.

Zofia Foryœ
***********************************************************************

PowódŸ 2004r. Brzozów - ul. Piastowa

NOWE      ZADANIA
                                   PFRON-u
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POWIATOWA  STACJA  SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZOZOWIE

ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów tel./fax.(013) 43-414-59

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

Maria Zajdel-Cecu³a

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Sekcja Oœwiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

w Brzozowie informuje, ¿e w dniach
20.10.2004 - 31.10.2004r.

organizowana jest akcja szczepieñ przeciwko
WZW typu A i B - „¯Ó£TY TYDZIEÑ”

¯ó³taczka pokarmowa, czyli wirusowe zapalenie w¹troby
(wzw) typu A, oraz ¿ó³taczka wszczepienna, czyli wirusowe
zapalenie w¹troby typu B, to powa¿ne choroby zakaŸne,
których leczenie jest d³ugotrwa³e i czêsto wymaga pobytu
w szpitalu.
¯ó³taczka pokarmowa (wzw typu A)
- wirus szerzy siê drog¹ pokarmow¹ (typowe s¹ epidemie
wodne)
- zakaŸne mog¹ byæ krew i wydzieliny
- zdarzaj¹ siê zaka¿enia wynikaj¹ce z bezpoœredniego kontaktu
z osob¹ zaka¿on¹
- 10-15 % chorych ma przed³u¿aj¹c¹ siê lub nawrotow¹ postaæ
zapalenia w¹troby trwaj¹c¹ do 6 miesiêcy
- co trzeci przypadek ¿ó³taczki pokarmowej u osób w wieku
15-39 lat wymaga hospitalizacji
¯ó³taczka wszczepienna (wzw typu B)
Do zaka¿enia ¿ó³taczk¹ wszczepienn¹ nie jest konieczny
kontakt z zaka¿on¹ osob¹!
- wirus wywo³uj¹cy tê chorobê jest ok. 100 razy bardziej
zakaŸny od wirusa HIV; jest on bardzo odporny na wp³yw
czynników œrodowiska, a zw³aszcza na temperaturê - mo¿e
przetrwaæ bardzo d³ugo na zanieczyszczonych przedmiotach

- wirusem wzw typu B mo¿na zaraziæ siê w ka¿dej sytuacji,
która prowadzi do uszkodzenia skóry lub b³on œluzowych,
np. w wyniku zadrapania, skaleczenia, a tak¿e poprzez
stosunek p³ciowy z osob¹ zaka¿on¹
- wzw typu B mo¿e przejœæ w stan przewlek³y, czego
konsekwencj¹ mo¿e byæ marskoœæ w¹troby prowadz¹ca do
niewydolnoœci w¹troby, ¿ylaków prze³yku, wodobrzusza
i ¿ó³taczki
- 80% nowotworów z³oœliwych w¹troby jest skutkiem
zaka¿enia wirusem ¿ó³taczki wszczepiennej.
Zapytaj lekarza, farmaceutê lub pielêgniarkê o naj³atwiejszy
sposób ochrony przed
zachorowaniem -
mo¿liwoœæ zaszczepienia
siê jedyn¹ szczepionk¹
zabezpieczaj¹c¹ przeciwko
zaka¿eniu obydwoma
typami wirusa. Szcze-
pienie polega na przyjêciu
trzech dawek szczepionki
wg schematu 0, 1, 6
miesiêcy.

Wiêcej informacji na temat „¯ó³tego Tygodnia” mo¿na uzyskaæ w PSSE w Brzozowie

Jesteœ aktywny, masz dobr¹ pracê, cieszysz siê rodzin¹, nic Ci nie dolega?
Taka sytuacja mo¿e nie trwaæ wiecznie.



9 e-mail: bgp@powiat-brzozow.com

S£U¯BY,  INSPEKCJE,  STRA¯E

KOMENDA POWIATOWA
PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ

W BRZOZOWIE
ul. A. Mickiewicza 1, 36 - 200 Brzozów
tel.  (013) 43-411-41, fax (013) 43-44-000

e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
http://straz-brzozow.w.interia.pl

ZAPRASZAMY NA NASZ¥ STRONÊ !!!

Symbolami literowymi oznakowane s¹ gaœnice,
odpowiednio do gaszenia po¿arów danej grupy. Podrêczny
sprzêt gaœniczy nale¿y tak dobieraæ, aby mo¿na nim ugasiæ
ewentualny po¿ar.
Przy gaszeniu nale¿y pamiêtaæ o nastêpuj¹cych zasadach:
- kierowaæ strumieñ œrodka gaœniczego na pal¹ce siê przedmioty

lub obiekt od strony zewnêtrznej (skrajnej) w kierunku
do œrodka,

- przy gaszeniu przedmiotów ustawionych pionowo nale¿y
gasiæ   od góry w dó³,

- nale¿y u¿ywaæ œrodków gaœniczych przeznaczonych
do gaszenia danej grupy po¿arów.

W przypadku po¿aru równoczeœnie z alarmowaniem nale¿y przyst¹piæ do akcji gaœniczej za pomoc¹ podrêcznego sprzêtu
gaœniczego bêd¹cego na wyposa¿eniu obiektu - gaœnic i hydrantów wewnêtrznych. Podrêczny sprzêt wykorzystywany jest do
gaszenia po¿arów w zarodku. Nale¿y wykorzystywaæ do gaszenia po¿arów nastêpuj¹ce wskazania.

ZASADY  POS£UGIWANIA  SIÊ  PODRÊCZNYM
SPRZÊTEM  GAŒNICZYM

Cia³a sta³e pochodzenia organiczne-
go, przy spalaniu których wystêpuje
zjawisko ¿arzenia (drewno, papier itp.
materia³y)

woda, piana gaœnicza, proszek gaœni-
czy, dwutlenek wêgla

B Ciecze palne i substancje sta³e top-
niej¹ce wskutek ciep³a (rozpuszczal-
niki, pasty do pod³ogi, topi¹ce siê
tworzywa sztuczne)

piana gaœnicza, proszek gaœniczy,
dwutlenek wêgla, halon

C Gazy palne (gaz miejski, metan, pro-
pan-butan)

proszek gaœniczy, dwutlenek wêgla,
halon

Po¿ary ABC wystêpuj¹ce w obrêbie
urz¹dzeñ pod napiêciem

E proszek gaœniczy, dwutlenek wêgla,
halon

 GRUPA             RODZAJ PAL¥CEGO SIÊ MATERIA£U              RODZAJ ŒRODKA  GAŒNICZEGO

A

 JAK SIÊ ZACHOWAÆ? 
- je¿eli po¿ar jest ma³y i wiesz, jak pos³ugiwaæ siê gaœnic¹ oraz

znasz przeznaczenie ró¿nych œrodków gaœniczych, to podej-
mij dzia³anie natychmiast po zauwa¿eniu po¿aru. ZnajdŸ ga-
œnicê i spróbuj ugasiæ ogieñ. Nie nara¿aj swojego ¿ycia i zdro-
wia!

- powiadom ludzi obecnych w budynku o zaistnieniu po¿aru;
- udziel natychmiast pomocy osobom znajduj¹cym siê w bezpo-

œrednim zagro¿eniu po¿aru;
- po opuszczeniu objêtego po¿arem pomieszczenia, jeœli to mo¿-

liwe, zamknij drzwi, co ograniczy na jakiœ czas rozprzestrzenia-
nie siê po¿aru. Kieruj siê natychmiast do wyjœcia z budynku;

- w trakcie ewakuacji udziel pomocy osobom o ograniczonej
zdolnoœci poruszania siê (dzieciom, osobom starszym, niewi-
domym, niepe³nosprawnym, itp).

Toksyczne dzia³anie dymu po kilku sekundach mo¿e spowodowaæ utratê œwiadomoœci cz³owieka!

INFORMACJA  O  DZIA£ANIACH  PAÑSTWOWEJ  STRA¯Y
PO¯ARNEJ W BRZOZOWIE  W  OKRESIE

od  11. 08. do 30. 09. 2004 r.
W omawianym okresie odnotowano 109 zdarzeñ w tym: – 17 po¿arów (w dzia³aniach zwi¹zanych z likwidacja po¿arów

bra³o udzia³ 76 zastêpów stra¿y po¿arnej w sk³adzie 363 ratowników PSP i OSP), 91 miejscowych zagro¿eñ (w dzia³aniach zwi¹zanych
z likwidacj¹ miejscowych zagro¿eñ bra³o udzia³ 100 zastêpów w sk³adzie 285 ratowników). Odnotowano 1 alarm fa³szywy.
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S£U¯BY, INSPEKCJE, STRA¯E
CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA Z OSTATNIEGO OKRESU:

Informacje zebra³ i opracowa³:
   Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego

       PSP w Brzozowie
asp. sztab.  Bogdan Biedka

Po¿ary
· 07.09.br. mia³ miejsce po¿ar budynku mieszkalnego (pustostanu)

w miejscowoœci Domaradz. O godz. 19.20 do Powiatowego
Stanowiska Kierowania w Brzozowie zg³oszono informacjê
o po¿arze. Dy¿urny na miejsce po¿aru zadysponowa³ 1 zastêp
z Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Komendy Powiatowej PSP
w Brzozowie oraz 5 samochodów gaœniczych z jednostek  OSP:
Domaradz, Blizne, Domaradz Porêby, Domaradz Góra.
W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zastêpu GCBA 4/24
z JRG Brzozów po¿arem objêta by³a konstrukcja dachowa oraz
drewniane stropy. Stra¿acy odciêli przy³¹cz energetyczny do
budynku i przyst¹pili do gaszenia pal¹cego siê budynku. Punkt
czerpania wody zlokalizowano na pobliskiej rzece
i zorganizowano dowo¿enie wody do miejsca akcji. Po
czêœciowym ugaszeniu przyst¹piono do rozbiórki nadpalonej
konstrukcji dachu i stropów. Z poddasza usuniêto i dogaszono
tl¹ce siê materia³y strzêpiaste. Dzia³ania ratowniczo-gaœnicze
trwa³y przesz³o 6 godzin,  bra³o w nich udzia³ 31 stra¿aków
ratowników.

· 20.09.br. mia³ miejsce po¿ar budynku mieszkalnego
w miejscowoœci Barycz (gmina Domaradz). O godz. 8.19 do
Powiatowego Stanowiska Kierowania w Brzozowie zg³oszono
informacjê o po¿arze. Dy¿urny na miejsce po¿aru zadysponowa³
2 zastêpy z JRG KP PSP w Brzozowie oraz 7 samochodów
gaœniczych z jednostek OSP: Barycz, Domaradz, Domaradz
Porêby, Weso³a Magierów oraz Weso³a Ryta Górka. W chwili
przybycia na miejsce zdarzenia zastêpu GCBA 4/24 z JRG
Brzozów i OSP Domaradz Porêby po¿arem objêta by³a
konstrukcja  wiêŸby dachowej i dach pokryty eternitem. Po¿arem
zagro¿ony by³ pobliski budynek gospodarczy po³o¿ony
w odleg³oœci ok. 2m. Podano dwa pr¹dy wody na pal¹cy siê
budynek oraz jeden w obronie na pobliski budynek
gospodarczy. Przybywaj¹ce jednostki OSP w³¹czy³y siê do
prowadzonych dzia³añ. Punkt czerpania wody usytuowano na
rzece Baryczka. Po opanowaniu sytuacji przyst¹piono do
usuwania nadpalonych elementów wiêŸby dachowej.
Przewietrzono pomieszczenia budynku i po zakoñczeniu dzia³añ
miejsce akcji przekazano w³aœcicielowi.

  Miejscowe zagro¿enia
· Z koñcem lipca w naszym powiecie wyst¹pi³y intensywne opady

deszczu, które spowodowa³y lokaln¹ powódŸ. Wiêkszoœæ
dzia³añ ratowniczych jednostek stra¿y po¿arnych w tym czasie
zwi¹zana by³a z obron¹ budynków poprzez uk³adanie worków
z piaskiem, udra¿nianiem przepustów drogowych,
z wypompowywaniem wody z zalanych piwnic i studni wody
pitnej, a tak¿e z dowo¿eniem ¿ywnoœci i wody do zalanych
obiektów mieszkalnych. Iloœæ tych dzia³añ by³a znaczna
i wynios³a oko³o 350. Likwidacja skutków podtopieñ (g³ównie
pompowania studni wody pitnej po chlorowaniu) prowadzona
by³a z przerwami przez ca³y sierpieñ.

· Równie¿ nasili³y siê zdarzenia zwi¹zane z zasiedleniem siê
owadów - szerszeni i os - w pobli¿u naszych mieszkañ
i gospodarstw. W okresie od 11.08. do 30.09. br. usuniêto
26 tego rodzaju zagro¿eñ. Dzia³ania tut. JRG polega³y na
och³adzaniu otoczenia gniazda przy pomocy wody ze
spryskiwacza i umieszczaniu rójki w pojemniku i spryskiwaniu
pozosta³oœci po gnieŸdzie œrodkiem owadobójczym w celu
zabezpieczenia miejsca przed ponownym zasiedleniem przez
owady. Owady s¹ wypuszczane na wolnoœæ w pobli¿u lasów
i miejsc oddalonych od ludzi.

22.08.br. mia³y miejsce trzy wypadki w miejscowoœci
Domaradz. W pierwszym wypadku - dwóch samochodów
osobowych – u¿yto helikoptera Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego do transportu osoby poszkodowanej. O kolejnym
wypadku trzech pojazdów poinformowano Powiatowe
Stanowisko Kierowania KP PSP w Brzozowie o godz. 15.44.
W czasie likwidacji skutków tego zdarzenia dosz³o do kolejnego
wypadku równie¿ trzech pojazdów. Stra¿acy w czasie tych akcji
ratowniczych udzielali pomocy przedmedycznej poszkodowanym
i uwalniali osoby uwiêzione w pojazdach, pomagali w transporcie
rannych, zabezpieczali pojazdy przed po¿arem, zabezpieczali
miejsca zdarzeñ i usuwali pozosta³oœci powypadkowe (szk³o, olej,
benzynê) z jezdni.

Traktat akcesyjny Unii Europejskiej wymaga, aby
producenci mleka dostarczaj¹cy surowiec do zak³adów
zatwierdzonych do handlu (unijnego) spe³niali normy Unii
Europejskiej, dotycz¹ce zarówno klasy mleka (wy³¹cznie ekstra),
jak i warunków sanitamo-weterynaryjnych.

Organizowane w tym celu zebrania przez Powiatowy
Inspektorat Weterynarii w Kroœnie wyjaœni³y tê kwestiê. Niestety
nale¿y stwierdziæ, ¿e w porównaniu z iloœci¹ dostawców mleka
 z naszego regionu (ok. 1000), tylko nieliczne otrzyma³y stosowny
certyfikat w tym zakresie. Wynika to z tego, ¿e rolnicy nie
wykazuj¹ wiêkszego zainteresowania przystosowaniem swoich
obór do ww. wymagañ. Wyjaœniam, ¿e samo wyst¹pienie o okres
przejœciowy nie zwalnia od bie¿¹cej realizacji poprawy stanu
technicznego gospodarstwa. Kondycja finansowa gospodarstw
nie poprawi siê nagle w 2006 r. na tyle, aby wszystkie cele
zrealizowaæ od razu.

Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e w porównaniu do innych
powiatów rolnicy nie zg³aszaj¹ siê do Inspekcji o opinie dotycz¹ce
rozwi¹zañ technicznych. Nieznajomoœæ przepisów w tej kwestii
powoduje, ¿e rozpoczête inwestycje czêsto nie spe³niaj¹
przyjêtych wymagañ, co powoduje szereg niepotrzebnych napiêæ

Skup mleka w Unii EuropejskiejSkup mleka w Unii EuropejskiejSkup mleka w Unii EuropejskiejSkup mleka w Unii EuropejskiejSkup mleka w Unii Europejskiej
na linii rolnik - inspekcje. Kolejnym
problemem, nie mniej wa¿nym, jest
problem badañ zwierz¹t w kierunku
gruŸlicy i brucellozy byd³a. Te badania
s¹ bezwzglêdnie konieczne przy
oddawaniu mleka do mleczami.
Zdarzaj¹ siê przypadki odmowy
rolników wykonania tych badañ przez lekarzy weterynarii
wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Tutaj
muszê przestrzec, ¿e wszystkie gospodarstwa, które odmówi¹
w stosownym okresie (zgodnym z 3-letnim harmonogramem)
wykonania badañ, zostan¹ moc¹ decyzji pozbawione mo¿liwoœci
dostawy mleka do odbiorcy.

Informujê, ¿e gospodarstwa wprowadzaj¹ce mleko surowe
do obrotu tzn. sprzeda¿y np. do szkó³, cukierni itp. musz¹ spe³niaæ
okreœlone warunki sanitamo-weterynaryjne i byæ wpisane
w rejestr Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kroœnie.
W przeciwnym razie w stosunku do nich zostanie wszczête
postêpowanie administracyjne. Andrzej Chrzanowski

Powiatowy Lekarz Weterynarii
    ul. Walslebena 6, 38-400 Krosno
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U W A G A  R O L N I C Y !
A G E N C J A   R E S T R U K T U R Y Z A C J I   I   M O D E R N I Z A C J I

R O L N I C T W A   U R U C H O M I £ A   N A   2 0 0 4 - 2 0 0 6 r.

Biuro Powiatowe w Brzozowie,
ul. 3 Maja 1, tel. (013) 43 43 161, (013) 43 44 101

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

OBOWI¥ZKI  ROLNIKA  WYNIKAJ¥CE  Z  USTAWY
O  SYSTEMIE  IDENTYFIKACJI  I  REJESTRACJI  ZWIERZ¥T

SYSTEM  IRZ
– przewodnik dla  rolnika

O W C E,    K O Z Y,    Œ W I N I E
Postêpowanie w przypadku zg³aszania poszczególnych

zdarzeñ w przypadku owiec i kóz jest podobne jak
w przypadku byd³a. Ró¿nica polega na tym, ¿e zdarzenia takie
jak kupno, sprzeda¿, eksport, padniêcie, zabicie, powinny byæ
zg³oszone do w³aœciwego biura powiatowego Agencji
w terminie 30 dni. Oznakowania owcy lub kozy dokonuje siê
przez za³o¿enie na lew¹ ma³¿owinê uszn¹ kolczyka z numerem
indywidualnym zwierzêcia lub wytatuowanie numeru na uszach
zwierzêcia. Rolnik zg³asza ten fakt do biura powiatowego Agencji
nie póŸniej ni¿ przed dniem opuszczenia przez zwierzê siedziby
stada urodzenia. Zamówienie na kolczyki i przyznanie puli
numerów jest analogiczne jak w przypadku byd³a.

W przypadku œwiñ obowi¹zuje oznakowanie zwierzêcia
numerem siedziby stada w gospodarstwie urodzenia danego
zwierzêcia. Oznakowanie dokonuje siê przez za³o¿enie na lew¹
ma³¿owinê uszn¹ kolczyka z numerem stadnym lub przez
wytatuowanie numeru stadnego na uszach lub na grzbiecie

zwierzêcia. W zwi¹zku z oznakowaniem œwiñ numerem stadnym
nie jest konieczne wystêpowanie do Agencji o przydzielenie
puli numerów kolczyków. Zamówienie na kolczyki mo¿na sk³adaæ
równie¿ bezpoœrednio u dostawcy lub za poœrednictwem
Agencji. Fakt oznakowania œwiñ nale¿y zg³osiæ do biura
powiatowego Agencji nie póŸniej ni¿ przed dniem opuszczenia
przez zwierzê siedziby stada. Zdarzenia zwierzêce powoduj¹ce
zmianê liczebnoœci stada w przypadku œwiñ zg³asza siê stadnie
na w³aœciwych drukach zg³oszeniowych w terminie 30 dni do
w³aœciwego biura powiatowego Agencji.

Ka¿da osoba prowadz¹ca chów œwiñ, owiec i kóz powinna:
· posiadaæ zwierzêta oznakowane kolczykiem za³o¿onym na
lewe ucho lub tatua¿em, zwierzêta maj¹ byæ oznakowane nie
póŸniej ni¿ przed dniem opuszczenia przez zwierzê siedziby
stada urodzenia,

 · prowadziæ na bie¿¹co aktualn¹ ksiêgê rejestracji stada œwiñ
lub owiec i kóz i przechowywaæ w niej dane przez minimalny
okres co najmniej 3 lat od dnia ubycia danego zwierzêcia ze
stada,

 · zg³aszaæ do biura powiatowego ARiMR zdarzenia powoduj¹ce
zmianê liczebnoœci stada takie jak kupno, sprzeda¿, import,
eksport, ubój, padniêcie, urodzenie, ubój domowy.

Opr. ARiMR w Brzozowie

NOWE dzia³ania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich:
· Renty strukturalne,
· Zalesianie gruntów rolnych,
· Wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
· Wspieranie dzia³alnoœci rolniczej na obszarach

o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
· Wspieranie przedsiêwziêæ rolno-œrodowiskowych i poprawy

dobrostanu zwierz¹t,
· Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii

Europejskiej,
· Grupy producentów rolnych.

Wnioski oraz informacje mo¿na otrzymaæ:
- Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 3 Maja 1,

tel. 434-46-86;
- Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Brzozowie,

ul. Armii Krajowej 2, tel. 434-11-89.
- www.arimr.gov.pl,
- www.minrol.gov.pl.
NOWE dzia³ania Sektorowego Programu Operacyjnego:
· U³atwianie startu m³odym rolnikom,
· Poprawa przetwórstwa i marketingu artyku³ów rolnych,

· Przywracanie potencja³u produkcji leœnej zniszczonego
naturaln¹ katastrof¹ i/lub po¿arem oraz wprowadzenie
odpowiednich instrumentów zapobiegawczych,

· Ró¿nicowanie dzia³alnoœci rolniczej i zbli¿onej do rolnictwa
w celu zapewnienia ró¿norodnoœci dzia³añ lub
alternatywnych Ÿróde³ dochodów,

· Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwi¹zanej
z rolnictwem.

Wnioski mo¿na pobraæ ze strony internetowej:
www.arimr.gov.pl

i komputerowo wype³nione z³o¿yæ w Podkarpackim
Oddziale Regionalnym ARiMR w Rzeszowie, ul. Lubelska 46,

35-233 Rzeszów, tel. (0-17) 875-60-71.
Informacje na ten temat mo¿na uzyskaæ

oraz pobraæ wnioski:
- Podkarpacki Oddzia³ Regionalny ARiMR w Rzeszowie,

ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów, tel. (0-17) 875-60-71;
- Biuro Powiatowe ARiMR w Brzozowie, ul. 3-go Maja 1,

tel. 434-46-86;
- Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Brzozowie,

ul. Armii Krajowej 2, tel. 434-11-89.

WARTO WIEDZIEÆ
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Stanis³awa Okularczyk

Degradacja œrodowiska przyrodniczego wielu regionów
œwiata jest wielka. Cywilizacyjny i gospodarczy oraz

ekonomiczny postêp osi¹gano nie uwzglêdniaj¹c ubocznych
skutków w postaci trucia wód, gleby i powietrza oraz niszcz¹c
bezpowrotnie swoje przyrodnicze otoczenie. Skutkiem tego  jest
gwa³towny wzrost liczby ludnoœci zapadaj¹cej na nowotwory,
zmienia siê globalnie klimat w postaci niewystêpuj¹cych
dotychczas powodzi, tajfunów oraz globalnego ocieplenia
i wysuszania. Niestety du¿¹ rolê w tym odgrywa rolnictwo krajów
wysokorozwiniêtych, tak¿e gospodarze wielu obszarów Unii
Europejskiej. Okres najbardziej ofensywnego „podcinania
w³asnej ga³êzi”, w którym wyja³awiano gleby hiperwysokim
nawo¿eniem i bezpardonow¹ chemiczn¹ ochron¹ roœlin przypada³
na lata 1980-2000. W 2000 roku ju¿ nawet ekonomiœci zaczêli
zwracaæ uwagê decydentom, ¿e krótkowzroczna polityka
intensyfikacji produkcji ¿ywnoœci i rozwoju przemys³u kosztem
w³asnego zdrowia jest nieop³acalna (pomijaj¹c to, ¿e nieetyczna).
Obliczyli, ¿e tzw. restytucja œrodowiska czyli jej naprawa
(nazwijmy j¹ „ubiologicznienie”) kosztuje od 2 do 5 krotnie wiêcej
ni¿ generowano korzyœci finansowe w czasie zaœlepionej,
rabunkowej degradacji, prowadz¹c hiperintensywne procesy
produkcyjne. Alarm ekologów, partii zielonych, do których
przy³¹czyli siê ekonomiœci (jestem z nimi !!!), sk³oni³ do myœlenia
 i decyzji rz¹dy w krajach wysokorozwiniêtych. Proces najwiêkszej
degradacji œrodowiska trwa teraz w krajach ubogich jak Sudan,
Maroko, Egipt i krajach poradzieckich. Bezstronnie przyznaæ
trzeba, ¿e najofensywniej zabra³y siê za ochronê œrodowiska rz¹dy
krajów Unii Europejskiej. Ameryka nadal brnie np. w intensywny
tucz œwiñ w warunkach podobnych jak obozy koncentracyjne
dla zwierz¹t, a przemys³ nadal wydziela megatony trucizn do wód,
powietrza i ziemi.

W Europie zrozumiano, ¿e same regulacje prawne - nakazy
i zakazy ustawowe - s¹ nieskuteczne. Mo¿na je sprytnie
obchodziæ. Skuteczne s¹ natomiast dla wszelkich zmian
instrumenty wsparcia pieniê¿nego. Œrodki musz¹ trafiæ
bezpoœrednio do kieszeni producentów. Niestety ochrona
œrodowiska, o czym ka¿dy rolnik wie, ³¹czy siê z ekstensyfikacj¹
produkcji. Zaniechanie ca³kowite nawo¿enia mineralnego
i odst¹pienie od stosowania chemicznej ochrony roœlin poci¹ga
za sob¹ du¿y i gwa³towny spadek plonowania roœlin. Roœnie
natomiast ich wartoœæ dietetyczna i zdrowotna. Oprócz spadku
plonów roœnie pracoch³onnoœæ produkcji, gdy¿ chemiê zastêpuje
tu praca ¿ywa, zw³aszcza w ochronie roœlin i w przygotowaniach
nawozów w³asnych organicznych. Te straty i wysi³ek rolnika
rekompensuj¹ nowe fundusze pomocowe w ramach Unijnego
Programu Wspierania Rolnych Gospodarstw Ekologicznych. Dla
rolników, którzy s¹ odwa¿ni i sk³onni do zmian, wziêcia swego
rodzaju du¿ego zakrêtu w gospodarstwie, sprawa jest o tyle pilna,
¿e program rusza ju¿ od 1 IX bie¿¹cego roku. Otwieraj¹ siê kolejne
szuflady z unijnymi pieniêdzmi. Trzeba je braæ, tym bardziej ¿e
nie s¹ one tak ca³kiem bezinteresowne. Zw³aszcza fundusze
ekologiczne. Ekstensyfikacja rolnictwa uwalnia nie tylko nasz
ale i unijny rynek ¿ywnoœci z nadprodukcji. Stabilizacja rynku
¿ywnoœci i obni¿anie nadprodukcji dotychczas Uniê kosztowa³a
blisko 30 mld euro rocznie. Czêœæ tych œrodków teraz trafi do
kieszeni polskich rolników, którzy z pewnym niedowierzaniem
i „pewn¹ tak¹ nieœmia³oœci¹” s³uchaj¹ informacji o tych
instrumentach ekonomicznych. W Polsce do myœlenia
dalekoperspektywicznego o rolnictwie i stosowania
odpowiednich narzêdzi ekonomicznych jego regulacji nikt nie

jest przyzwyczajony. Musimy zmieniæ nasz¹ mentalnoœæ. Jest
ju¿ wspólny rynek i wspólna dla nas z Europ¹ polityka rolna.
Cechuje j¹ myœlenie futurologiczne i ochrona przed rynkiem
i konkurencj¹ pozosta³ych kontynentów. Tak wiêc od 1 IX
startuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(PROW) Program Wspierania Przedsiêwziêæ Rolno-
Œrodowiskowych i Poprawy Dobrostanu Zwierz¹t. Jest to
dosyæ rozbudowany fundusz, z którego finansowane s¹
wszelkie dzia³ania proekologiczne w rolnictwie. Ma on a¿
siedem ró¿nych pakietów, z których ka¿dy ma inny cel i inny
odcinek na styku œrodowisko przyrodnicze a produkcja rolna.
G³ównie chodzi tu o ochronê wód i gleb. Mo¿e to byæ np.
tworzenie stref buforowych w postaci wydzielonych pasów
zieleni miêdzy polami uprawnymi a ciekami wodnymi. Z innych
- np. utrzymywanie ekstensywne pastwisk i ³¹k, utrzymywanie
regionalnych, rzadkich ras zwierz¹t w postaci rezerwy
genetycznej albo po prostu prowadzenie kompleksowe
gospodarstwa ekologicznego. Pierwszy aktualny fundusz
dotyczy pieniêdzy na prowadzenie gospodarstw
ekologicznych. Najogólniej tam, gdzie uprawa roœlin zarówno
towarowych, jak i paszowych, uprawiana bêdzie bez nawozów
i œrodków ochrony roœlin, a zwierzêta ¿ywione bêd¹ paszami
bez hormonów, konserwantów i chemicznych ulepszaczy lub
dodatków paszowych.

Ciekawe jest to, ¿e z funduszu tego skorzystaj¹ nie tylko
rolnicy, którzy produkuj¹ na sprzeda¿, ale i produkuj¹cy tylko
na samozaopatrzenie. Jest tu zawarty cel, którym jest
d³ugookresowa ochrona przyrody szeroko pojêta. Rolnik
ubiegaj¹cy siê o te fundusze musi albo ju¿ mieæ certyfikat
gospodarstwa ekologicznego, albo byæ w toku ubiegania siê
o niego. Procedura jest d³uga (i jak wszystko w Unii)
zbiurokratyzowana, ale warto j¹ pokonaæ. Jak przy wiêkszoœci
subsydiów trzeba opracowaæ plan 5-letni dzia³ania
gospodarstwa, z którego wynikaæ bêdzie wyraŸnie, ¿e jest
 i bêdzie ono ekologiczne. ̄ mudne to, ale przecie¿ rolnik nasz
nie takie przeszkody forsuje. Warto o to walczyæ, bo s¹ to
fundusze du¿e. Ich wielkoœæ na hektar waha siê od 260 do 1800
z³. Wiêcej otrzymuj¹ rolnicy, którzy dopiero siê przestawiaj¹ na
nowy - ekologiczny system i ponosz¹ trudy oraz koszty
reorganizacji, a tak¿e straty z tytu³u obni¿ki plonów. Na
najwy¿sze plony mog¹ liczyæ sadownicy tj. 1800 z³ za 1 ha
w pierwszym reorganizacyjnym czasie, a potem docelowo 1540
z³. Warto wiêc zrobiæ tu rachunek alternatywny, na ile stracimy
przychody ze spadku plonów i czy rekompensuje nam to ta
kwota. Je¿eli dop³aty bêd¹ na trwa³e - stabilne, na pewno rzecz
siê op³aca. Warzywnicy liczyæ mog¹ na 940 do 980 z³.
Relatywnie do sadowników, wed³ug mnie, ró¿nica jest tu
krzywdz¹ca warzywników i szkoda, ¿e s¹ to wielkoœci
nienegocjowalne. Powinny mieæ one za podstawê œcis³y
i precyzyjny rachunek ekonomiczny. Inne uprawy maj¹ pomoc
w kwocie 600-680 z³ za 1 ha, a u¿ytki zielone - ³¹ki i pastwiska
260-330 z³.

W krajach wysokorozwiniêtych rynek ¿ywnoœci p³aci
wielokrotnie  wy¿sze ceny za produkty ekologiczne ni¿ za
konwencjonalne. U nas w przysz³oœci, gdy dopracujemy siê
systemu hermetycznego obrotu zdrow¹ ¿ywnoœci¹ rolnik tak¿e
du¿o wiêcej skorzysta z wy¿szych cen. Obecnie po prostu
korzystajmy z tego co nam oferuj¹. Ka¿dy grosz id¹cy na wieœ
jest cenny i nigdy nie jest marnotrawiony.

FUNDUSZ   POMOCOWY   W   RAMACH   UNIJNEGO
PROGRAMU   WSPIERANIA   ROLNYCH   GOSPODARSTW

EKOLOGICZNYCH

WARTO WIEDZIEÆ



13 e-mail: bgp@powiat-brzozow.com

W Starostwie Powiatowym w Brzozowie 7
paŸdziernika br. uroczyœcie wrêczono akty

mianowania pedagogom z placówek oœwiatowych, dla których powiat jest
jednostk¹ prowadz¹c¹. Starosta Brzozowski Zygmunt B³a¿ z³o¿y³ gratulacje
i osobiœcie wrêczy³ dokumenty potwierdzaj¹ce zdobycie kolejnego stopnia
awansu zawodowego oœmiu nowym nauczycielom mianowanym. W ich gronie
znaleŸli siê: Lilla Lenart – matematyka (Zespó³ Szkó³ Budowlanych), Marcin
Œcibor – wychowanie fizyczne (ZSB), Anna Koryto – matematyka (Zespó³
Szkó³ Ekonomicznych), Jolanta Dro¿d¿al – przedmioty zawodowe
ekonomiczne (ZSE), Katarzyna Rychlicka – jêzyk polski (ZSE), Justyna
Wilusz – religia (ZSE), Katarzyna Wawrzak – historia (Liceum
Ogólnokszta³c¹ce) i Anna Str¹cel – zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze
(Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy). W uroczystoœci wziêli udzia³
tak¿e: Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki
Spo³ecznej Starostwa Powiatowego – Stanis³aw Pilszak oraz dyrektorzy szkó³.
Uroczystoœæ zakoñczy³o spotkanie okolicznoœciowe.

Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie przy
wspó³pracy z Muzeum Regionalnym im. A. Fastnachta w Brzozowie
zorganizowa³ wystawê prac plastycznych swoich podopiecznych
pt. „W oczach naszej wyobraŸni”. Otwarcie wystawy mia³o miejsce
8 paŸdziernika br. w Muzeum Regionalnym w Brzozowie.

W imprezie oprócz m³odych artystów i sympatyków muzeum
uczestniczyli goœcie specjalni: Ewa Tabisz – Sekretarz Powiatu

Brzozowskiego, Stanis³aw Pilszak – Naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Polityki
Spo³ecznej Starostwa Powiatowego w Brzozowie, Tadeusz Sperber
– Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Brzozowie, Barbara Kozak – Dyrektor
Specjalnego Oœrodka Szkolno – Wychowawczego, Józef Baran – Dyrektor
Zespo³u Ekonomiczno-Administracyjnego Szkó³ oraz Lucjan Krynicki
– Prezes Towarzystwa Przyjació³ Brzozowa. Anna W³adyka

INFORMACJE Z POWIATU

Po przywitaniu wszystkich zebranych przez
Halinê Koœciñsk¹ – Dyrektora Muzeum
Regionalnego w Brzozowie, adiunkt muzealny
- Mariusz Kaznowski omówi³ tematykê i przes³anie
zgromadzonych prac. Oprawê muzyczn¹
przedsiêwziêcia zapewni³ kwartet pod kierunkiem
Piotra Grabonia. Wspania³e dzie³a o ró¿norodnej
tematyce i technice wykonania wystawiane bêd¹
w muzeum do koñca paŸdziernika. Warto
podkreœliæ, ¿e w nastêpnej kolejnoœci prace te bêd¹
wystawione na sprzeda¿ przez prywatnego

w³aœciciela sklepu w Holandii.
Wernisa¿ zosta³ przyjêty z du¿ym

zainteresowaniem. Na uwagê zas³uguje nie tylko
piêkne wykonanie, ale i oryginalnoœæ pomys³ów
m³odych wykonawców.

(dk)

Nowi nauczyciele mianowaniNowi nauczyciele mianowaniNowi nauczyciele mianowaniNowi nauczyciele mianowaniNowi nauczyciele mianowani

Swiat w oczach wyobrazni` `
Poszerzyli grono nauczycieli mianowanych

Wernisa¿ zosta³ przyjêty z du¿ym zainteresowaniem

Zachwyca³y oryginalne pomys³y i piekne wykonanie prac
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- Akurat przeje¿d¿aliœmy
samochodem przez most na
Stobnicy, gdy zobaczyliœmy tego psa. By³ ca³y zaniedbany, wychud³y i ledwo
kuœtyka³ ze zmia¿d¿on¹ tyln¹ ³ap¹. Natychmiast zabraliœmy go do siebie,
wezwaliœmy weterynarza i teraz leczymy. Proszê popatrzeæ, jaki to piêkny,
dobry pies – mówi znany brzozowski rzeŸbiarz Piotr Woroniec.

Porzucony przez w³aœciciela (ma wyraŸne œlady obro¿y na karku) du¿y,
bia³y, przypominaj¹cy owczarka podhalañskiego, pies powoli wraca do zdrowia
w domu artysty pod jego troskliw¹ opiek¹. – Prawdopodobnie potr¹ci³ go
samochód i by³by niechybnie zgin¹³. Na szczêœcie uda³o siê nam biedaka
uratowaæ. Potrzebny do tego by³ ³añcuch ludzi dobrej woli: Piotr i jego
przyjació³ka, Gosia, którzy przygarnêli psa. Weterynarz Piotr W³odek
bezinteresownie zaj¹³ siê pogruchotan¹ ³ap¹ i codziennie zagl¹da do pacjenta.
Dziêki brzozowskiej masarni, „£ajtek” (od angielskiego „white” – bia³y) ma co
jeœæ. Kuracja potrwa jeszcze przez kilka dobrych tygodni. – Mamy ju¿ dwa psy
i trudno by³oby nam utrzymaæ trzeciego - Piotr myœli o tym, aby przekazaæ psa
w dobre rêce, gdy tylko „£ajtek” wróci do formy. - Zas³uguje przecie¿ na
dobrego w³aœciciela – dodaje artysta. Chêtni do zaopiekowania siê psem na sta³e mog¹ obejrzeæ „£ajtka” w domu P. Woroñca
przy ul. Tysi¹clecia 18 w Brzozowie.

Setn¹ rocznicê urodzin obchodzi³ 29 wrzeœnia br. najstarszy mieszkaniec gminy
Nozdrzec - Wojciech Baræ. Jubilat ca³e ¿ycie mieszka³ we wsi Izdebki. Tam te¿
w Œrodowiskowym Domu Samopomocy im. Anny w Izdebkach obchodzi³ swoje wyj¹tkowe
urodziny.
Wojciech Baræ, pomimo sêdziwego wieku, cieszy siê dobrym zdrowiem. Nieco problemów
stwarza mu tylko chodzenie. Mieszka z córk¹, ma 7 wnuków i 6 prawnuków. Na uroczystoœci
zebrali siê cz³onkowie rodziny i przedstawiciele w³adz samorz¹dowych. Jubilatowi odczytano
okolicznoœciowe listy, wrêczono kwiaty i upominki, a tak¿e odœpiewano „Dwieœcie lat”.
¯yczenia d³ugich lat ¿ycia w zdrowiu i pomyœlnoœci z³o¿yli stulatkowi m.in. Wójt Gminy
Nozdrzec - Antoni Gromala i Przewodnicz¹cy Rady – Roman Wojtarowicz. Z kolei list
gratulacyjny w imieniu Starosty Brzozowskiego wrêczy³a Sekretarz Powiatu Brzozowskiego
– Ewa Tabisz.

„Ciep³e s³owa pod adresem Jubilata kierujê nie tylko w imieniu w³asnym, lecz ca³ej
spo³ecznoœci Izdebek, gminy Nozdrzec i powiatu brzozowskiego.

Szczycimy siê tym, ¿e ¿yje Pan poœród nas, s³u¿¹c innym rad¹, wyp³ywaj¹c¹ z bogatego
doœwiadczenia ¿yciowego. ¯yczymy d³ugich lat w zdrowiu i pomyœlnoœci, w otoczeniu
mi³oœci najbli¿szych” – napisa³ w liœcie adresowanym do Jubilata Starosta Brzozowski
Zygmunt B³a¿.

(dk)

Pacjenci z Malinówki (gm. Haczów) id¹cy do lekarza nie musz¹ zmagaæ siê z niebezpiecznymi, stromymi schodami. W tej
wsi bowiem od kilku dni w nowym budynku funkcjonuje przychodnia. Oficjalnie oddano j¹ do u¿ytku i poœwiêcono
w niedzielê (10 paŸdziernika br.).

 Nowy wiejski oœrodek zdrowia mieœci siê w pawilonie dawnej szko³y podstawowej. Po jego adaptacji przychodnia
spe³nia wszelkie wspó³czesne standardy (podjazdy, toaleta dla inwalidów, szerokie drzwi, przestronne pomieszczenia). Mocno
kontrastuje to z poprzedni¹ siedzib¹, gdzie do ciasnych pomieszczeñ na
piêtrze starego budynku wiod³y bardzo strome, stare, drewniane schody.
Oddanie oœrodka z pewnoœci¹ u³atwi wizyty u lekarza mieszkañcom
Malinówki, poniewa¿ zdarza³y siê przypadki, kiedy starsi, schorowani ludzie
bali siê wspinaæ po niebezpiecznych schodach. Pielêgniarka schodzi³a do
nich i np. pomiar ciœnienia odbywa³ siê na zewn¹trz, pod wiat¹. – Adaptacja
trwa³a d³u¿szy czas, poniewa¿ przejêliœmy budynek mocno zad³u¿ony.
Koszty modernizacji szacujemy na ok. 100 tys. z³. – mówi Stanis³aw Jakiel
–Wójt Gminy Haczów.

W oœrodku zdrowia przyjmuje jeden lekarz. Znajduje siê tam te¿
gabinet stomatologiczny. Poœwiêcenia nowej siedziby przychodni
w Malinówce dokona³ ks. Kazimierz Surowiec – proboszcz miejscowej
parafii. W uroczystoœciach oprócz wójta uczestniczyli radni oraz liczni
mieszkañcy wsi z so³tysem - Iren¹ Chrobak.

INFORMACJE Z POWIATU

Urodziny  seniora  gminy  Nozdrzec

(dk)

(dk)

W   MALINÓWW   MALINÓWW   MALINÓWW   MALINÓWW   MALINÓWCE  OCE  OCE  OCE  OCE  OTTTTTWWWWWARARARARARTTTTTO  NO  NO  NO  NO  NOOOOOWA  PWA  PWA  PWA  PWA  PRRRRRZZZZZYYYYYCHOCHOCHOCHOCHODNIEDNIEDNIEDNIEDNIE
` `

Przeka¿ê £ajtka w dobre rêce ...

Jubilat Wojciech Baræ

Mieszkañcy Malinówki nie boj¹ siê ju¿ stromych schodów

TTTTTLAJTEK  CZEKA  NA  NOWEGO  PLAJTEK  CZEKA  NA  NOWEGO  PLAJTEK  CZEKA  NA  NOWEGO  PLAJTEK  CZEKA  NA  NOWEGO  PLAJTEK  CZEKA  NA  NOWEGO  PANAANAANAANAANA
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zreszt¹ jak 17 innych, które w 1850 w zbiorze „Wianeczek majowy”
wyda³ jezuita Karol Antoniewicz (1807-1852). ¯ycie tego
cz³owieka by³o bardzo dramatyczne, ale i pe³ne pracy. Urodzi³
siê we Lwowie, w rodzinie ormiañskiej. Ukoñczy³ studia
prawnicze, wzi¹³ udzia³ w powstaniu listopadowym. ̄ onaty, mia³
pi¹tkê dzieci, które zmar³y w m³odym wieku. Nie straci³ wtedy
wiary, zaj¹³ siê chorymi i opuszczonymi, a swój maj¹tek zamieni³
na szko³ê i szpital. Po œmierci ¿ony w roku 1839 wst¹pi³ do
jezuitów w Starej Wsi, gdzie cztery lata póŸniej z³o¿y³ œluby
zakonne. PóŸniej sta³ siê znanym kaznodziej¹, zwalczaj¹cym
pijañstwo i prowadz¹cym wiele akcji charytatywnych
i pomocowych. Przyczyni³ siê te¿ do uspokojenia nastrojów

podczas rabacji galicyjskiej w 1846
r. Nastêpnie podj¹³ dzia³alnoœæ misyjn¹
w Wielopolsce, zak³adaj¹c placówkê w Obrze.
Tam zmar³, zara¿aj¹c siê chorob¹, gdy niós³
pomoc podczas epidemii cholery. Pozostawi³
po sobie niewiarygodnie du¿¹ - jak na swoje
krótkie i przepe³nione prac¹ duszpastersk¹
¿ycie – iloœæ pism. Najs³awniejsze pozostan¹
jednak pieœni z „Wianeczka majowego”. Ks.
Hazik zak³ada, ¿e ks. Antoniewicz inspiracjê
do pieœni tych czerpa³ podczas nowicjatu
w Starej Wsi, a owe „³¹ki umajone” mia³y swój
pierwowzór nad Stobnic¹ i Zmienniczk¹.

Znak Opatrznoœci
Sp³on¹³ dwór w Zmiennicy, znikn¹³ po nim
œlad, a kapliczka Dziedzica przy zakrêcie na
Malinik trwa³a przez pó³tora z gór¹ wieku.
Wci¹¿ miejscowa ludnoœæ modli³a siê pod ni¹,
oddaj¹c siê w opiekê Maryi, wypraszaj¹c
o nowe ³aski, powierzaj¹c Jej wszystkie troski

i cierpienia. A¿ dosz³o do zdumiewaj¹cego zdarzenia. W 2003 r.
w swej peregrynacji po Podkarpaciu wizerunek Matki Bo¿ej
w kopii Czêstochowskiej Ikony zawita³ do Zmiennicy. I oto 31
lipca w dniu, gdy kopia Cudownego Obrazu opuszcza³a wieœ,
nag³y powiew wiatru spowodowa³, ¿e jedno z wiekowych drzew,
jakie rosn¹ w parku, z hukiem zwali³o siê na kapliczkê. Wystawiona
przez Dziedzica figurka Matki Bo¿ej spad³a z postumentu.
Okaza³o siê, ¿e kamienny wizerunek ocala³, nie doznaj¹c ¿adnego
uszczerbku. Wierni ze Zmiennicy zgodnie uznali to za zrz¹dzenie
Opatrznoœci. Po otrzymaniu takiego znaku mieszkañcy wsi
postanowili przywróciæ dawn¹ œwietnoœæ kapliczce przy zakrêcie
na Malinik.

Zmiennicka Madonna
Stron¹ organizacyjn¹ odbudowy zajêli siê druhowie z jednostki
OSP w Zmiennicy. Przeprowadzili zbiórkê pieniê¿n¹, która dziêki
hojnoœci mieszkañców pokry³a po³owê kosztów. Resztê obieca³y
przekazaæ w³adze gminy. Swoj¹ cz¹stkê do³o¿yli te¿ sami stra¿acy.
Restauracji figury dokona³ konserwator Grzegorz Filak. Figura
mog³a wróciæ na swoje miejsce na cokole w kszta³cie antycznej
kolumny. I wreszcie nadszed³ oczekiwany przez wszystkich
paŸdziernikowy dzieñ poœwiêcenia kapliczki po odbudowie.
Mieszkañcy licznie zgromadzili siê u stóp swojej Pani, a proboszcz
Mac zaintonowa³ „Litaniê loretañsk¹”. Obietnica zosta³a
spe³niona. Zmiennicka Madonna stoj¹ca przy zakrêcie na Malinik
znowu matkuje swoim wiernym.

INFORMACJE Z POWIATU

Staraniem spo³ecznoœci wsi Zmienica (gm. Brzozów)
zosta³a odrestaurowana zabytkowa kapliczka Najœwiêtszej Maryi
Panny. Znajduj¹ca siê w podworskim parku, przy zakrêcie do
przysió³ka na Malinik, kapliczka zosta³a poœwiêcona
10 paŸdziernika br. przez proboszcza – ks. Józefa Maca. W ten
sposób mieszkañcy Zmiennicy wype³nili przyjête w zesz³ym roku
zobowi¹zanie wobec Matki Bo¿ej. Z dziejami licz¹cego ponad
150 lat zabytku wi¹¿e siê wiele intryguj¹cych wydarzeñ.

Œluby wojaka Dziedzica
Pó³tora wieku temu 38-letni Jakub Dziedzic zakoñczy³ wieloletni¹
s³u¿bê w austriackim wojsku. Z okolic miasta Ihlava (Ig³awa),
gdzie s³u¿y³ przed powrotem do cywila,
pochodzi³a jego narzeczona Anna Maria
Weronika Kessner. M³odzi na Wielkanoc
1851 r. przyjechali do Zmiennicy, gdzie
ojciec ¿o³nierza, Pawe³ Dziedzic, nie chcia³
zgodziæ siê na ich ma³¿eñstwo. Mi³oœæ
jednak wszystko zwyciê¿a – jak mówi
³aciñskie przys³owie. Narzeczeni uciekli
siê do podstêpu. Wojak w niedzielê
wielkanocn¹ nieoczekiwanie bardzo
ciê¿ko zachorowa³. W tej sytuacji,
w obliczu œmierci, œlubu udzieli³ im – jak
pisze ks. H. Hazik – mieszkaj¹cy na
zmiennickim dworze (po rozproszeniu
zakonu w 1848 r.) jeden ze starowiejskich
ojców jezuitów. Oczywiœcie intryga
wysz³a na jaw ju¿ nazajutrz, gdy ciê¿ko
chory weteran prêdko wydobrza³.
Niemniej jednak ma³¿eñstwo zosta³o
zawarte. Swoj¹ zgodê wyrazi³ pan Zarêba
- ówczesny w³aœciciel wsi. A dziêki
staraniom ks. Piêkosza - proboszcza z Jasionowa (bo do tej parafii
nale¿a³a Zmiennica) w³adze koœcielne potwierdzi³y jego wa¿noœæ.
Uwieñczeniem serii tych wydarzeñ by³o wystawienie kapliczki
NMP w zmiennickim parku przy zakrêcie na Malinik. Jakub
Dziedzic dziêkowa³ w ten sposób Najœwiêtszej Panience – jak
napisa³ w dedykacji - za szczêœliwy o¿enek.

Loretañskie pienia
Litania loretañska (nazwana tak od miasta Loreto, gdzie modlitwa
ta cieszy³a siê szczególnym znaczeniem) stanowi – jak wiadomo
– centraln¹ czêœæ nabo¿eñstw majowych. Tradycjê odprawiania
majówek, zapocz¹tkowanych w Europie Zachodniej, zw³aszcza
w Niemczech, na grunt polski przenieœli jezuici. Wkrótce piêkn¹
tradycjê mod³ów i œpiewów majowych ku czci Madonny przejê³y
inne zakony i ksiê¿a diecezjalni. Nabo¿eñstwa majowe w 1827
w Tarnopolu dla m³odzie¿y gimnazjalnej odprawia³ ks. Franciszek
Asum. W 1836 jezuici zaczêli odprawiaæ majówki w Starej Wsi, w
latach nastêpnych we Lwowie i Nowym S¹czu. Dlatego – jak
g³osi tradycja – nabo¿eñstwa majowe, owe „loretañskie pienia”
za spraw¹ wspomnianego wczeœniej, mieszkaj¹cego we dworze,
jezuity rozlega³y siê i w Zmiennicy, pod wystawion¹ przez
J. Dziedzica  kapliczk¹ w dworskim parku przy zakrêcie na Malinik.

„Chwalcie ³¹ki umajone”
Bardzo prawdopodobne, ¿e od samego pocz¹tku w zmiennickim
parku rozlega³a siê ta, tak popularna pieœñ maryjna. Podobnie

NIEZWYK£E LOSY
ZMIENNICKIEJ MADONNY

(dk)

Zabytkowa kapliczka w Zmiennicy
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WARTO WIEDZIEÆ
„Obywatel – Prasa –

Demokracja”. Pod takim has³em
Fundacja „Archiwum Ziemi
Sanockiej” zwo³a³a konferencjê
poœwiêcon¹ sytuacji prasy lokalnej.
W spotkaniu, które odby³o siê 11
wrzesnia br. w Pañstwowej Wy¿szej
Szkole Zawodowej w Sanoku, wziê³o
udzia³ ponad siedemdziesiêciu
wydawców, redaktorów i dziennikarzy
prasy lokalnej z terenu powiatów:
sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego
i brzozo-wskiego oraz ze S³owacji. Do
udzia³u  w konferencji zostali zaproszeni
tak¿e: dr W³odzimierz Chor¹zki
 z Oœrodka Badañ Prasoznawczych
Uniwersytetu Jagielloñskiego
w Krakowie i Bogdan Gancarz –
redaktor „Goœcia Niedzielnego”.
Wœród uczestników spotkania znaleŸli siê przedstawiciele trzech grup prasy
lokalnej: czasopism spo³ecznych i samorz¹dowych, wydawnictw
parafialnych oraz gazetek szkolnych.

Uczestnicy podkreœlali, ¿e przynajmniej w odniesieniu do Podkarpacia
przemija czas prasy obywatelskiej, która rozwinê³a siê na pocz¹tku lat 90.
ubieg³ego wieku. Dr Chor¹zki zauwa¿y³, ¿e dobre tytu³y lokalne bywaj¹
czêsto przejmowane przez koncerny wydawnicze i schodz¹ do roli dodatków
do poczytnych dzienników czy tygodników. W odniesieniu do Podkarpacia,
gdzie rynek reklam jest niezwykle w¹ski, si³¹ rzeczy tytu³y wydawane lub
sponsorowane przez w³adze samorz¹dowe. Przykrym tego dowodem by³o
zamkniêcie redakcji „Echa Bieszczadów” wskutek arbitralnej decyzji
administracyjnej. Z drugiej strony niepokoj¹cym zjawiskiem s¹ zamiary
ograniczenia prasy samorz¹dowej, stosownie do standardów europejskich,
wy³¹cznie do roli biuletynu.  – Je¿eli samorz¹d jako sponsor nie bêdzie móg³
tego czyniæ nadal, to ja nie wierzê w finansowanie z programów unijnych
lub inne. Tytu³y samorz¹dowe znikn¹ – konstatowa³ W. Chor¹zki.

Z kolei w stosunku do gazet
parafialnych coraz mocniej
wyczuwalny jest zwrot „od formacji
do informacji”. Oznacza to, ¿e prasa ta
powoli odchodzi od g³oszenia
wy³¹cznie ogólnych prawd
doktrynalnych, a coraz wiêcej miejsca
poœwiêca specyfice ¿ycia parafialnego.
- Obecnie jeszcze bardzo czêsto
wystarczy zmieniæ tytu³ czy wezwanie
koœcio³a, a gazetka taka mog³aby
obs³u¿yæ wiêkszoœæ parafii w Polsce
– zauwa¿y³ red. Gancarz.

Przy okazji konferencji odby³y
siê te¿ warsztaty dla nauczycieli i uczniów zajmuj¹cych
siê gazetkami szkolnymi. Poprowadzi³a je Alicja
Lewandowska – doradca metodyczny z Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku.

Ewenementem w skali kraju jest gazeta domowa,
któr¹ wydaje zas³u¿ona dla ¿ycia kulturalnego
i spo³ecznego Sanoka rodzina Turkowskich. Ukazuj¹ca
siê od 4 lat „Sandzianka” mia³a ju¿ 25 numerów, o czym
poinformowa³ dr Pawe³ Turkowski z Krakowa.

Materia³y z konferencji, która odby³a siê dziêki
wsparciu finansowemu Fundacji Karpackiej, zostan¹
opublikowane w Zeszytach „Archiwum Ziemi Sanockiej”.
Ich wydawcami s¹ organizatorzy ca³oœci forum
– W³adys³awa i Franciszek Obercowie.

(dk)

W SANOKU

Zgubiono legitymacje szkolne na nazwiska:
Marek Supel - kl. II LP 2

Aneta Pitera ZSB kl. III ab
Uczciwego znalazcê prosimy o kontakt pod adresem:

Redakcja „Brzozowskiej Gazety Powiatowej”, ul. Sienkiewicza 2, 36-200 Brzozów, tel./fax 43-431-65.

UWAGA !!!

FORUM  PRASY  SAMORZ¥DOWEJ

Pan Dionizy Majdañski jest cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, ul. Barska 15, 37 – 700 Przemyœl.
W³adze tej organizacji zwróci³y siê z proœb¹ o wsparcie i pomoc dla dzieci pana Dionizego Majdañskiego – Andrzeja, Agnieszki
oraz Rafa³a, bêd¹cych w trudnej sytuacji zdrowotnej. Dzieci te, ze wzglêdu na schorzenia, wymagaj¹ sta³ej specjalistycznej
opieki lekarskiej i rehabilitacji. Ojciec dzieci od urodzenia jest inwalid¹ I grupy. Pomoc finansowa stwarza nowe mo¿liwoœci
rozwoju oraz powrotu do normalnej egzystencji dzieci – poprzez wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.

Ufamy, ¿e wespr¹ Pañstwo starania rodziny Majdañskich. Ka¿da ofiarowana kwota bêdzie satysfakcjonuj¹ca.
W zwi¹zku z kosztami wspomnianej rehabilitacji, przekraczaj¹cymi mo¿liwoœci pana Dionizego, prosimy o jej wsparcie za

poœrednictwem:
-Bank Pekao S.A. I Oddzia³ Przeworsk, ul. Jagielloñska 12

– nr NRB: 43124025971111000031646633 z dopiskiem „Rehabilitacja Rodziny Majdañskich”

-Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddzia³ w Przemyœlu, ul. Barska 15, 37 – 700 Przemyœl
PKO BP S.A.: 12 10 20 4274 0000 1602 0001 8168 z dopiskiem „Rehabilitacja Rodziny Majdañskich”

SZANOWNI  PAÑSTWO!

Forum prasy samorz¹dowej w Sanoku
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WARTO WIEDZIEÆ

Okres przedszkolny (3-7) jest okresem intensywnego roz-
woju mowy, nad którym czuwaj¹ rodzice i nauczyciele. Dziec-

ko koñcz¹c naukê w klasie „0” powinno mieæ mowê w pe³ni uformu³o-
wan¹ pod wzglêdem fonicznym, dysponowaæ du¿ym ju¿ zasobem s³ow-
nikowym i poprawnie budowaæ zdania z punku widzenia logiki, gramaty-
ki i sk³adni. Powinno mówiæ nie tylko poprawnie i z sensem, ale te¿
z w³aœciw¹ intonacj¹ (akcent, rytm i melodia mowy).

Uzyskany przez dziecko stopieñ rozwoju mowy stanowi jeden
z wa¿niejszych kryteriów dojrza³oœci szkolnej. Od tego jak dziecko mówi,
zale¿¹ w znacznej mierze jego postêpy w nauce oraz pozycja spo³eczna
w grupie klasowej, a wiêc to, co nazywamy powodzeniem szkolnym.

Przedszkole w swoim
programie realizuje treœci,
które wp³ywaj¹ na rozwój
mowy dziecka, jego s³ownic-
two. Organizuje tak¿e zajêcia grupowe, maj¹ce na celu usprawnianie
motoryki narz¹dów mowy i korygowanie wad wymowy. Czêœæ dzieci
korzysta te¿ z us³ug specjalisty – logopedy. Pomimo tych wszystkich
zabiegów, dzieci wstêpuj¹ce do szko³y wykazuj¹ pewn¹ rozpiêtoœæ
w zakresie dojrza³oœci jêzykowej, analogicznie jak w zakresie rozwoju
kostnego, zêbowego czy motorycznego. Wiek kalendarzowy nie jest tu
w pe³ni miarodajny do oceny sprawnoœci jêzykowej. Okres rozwoju mowy
mo¿e siê przeci¹gaæ u niektórych dzieci, u tych zw³aszcza, które rozwijaj¹
siê wolniej ni¿ inne. Jeœli dziec-
ko zaczê³o mówiæ póŸniej ni¿
w 3 roku ¿ycia, to nie mo¿na
oczekiwaæ, aby w 6-7 roku
¿ycia rozwój mowy móg³ byæ w pe³ni zakoñczony. Bêdzie on opóŸniony
w stosunku do standardów, choæ zgodny z indywidualnym tempem roz-
woju dziecka. Dziecko takie musi wiêcej czasu i wysi³ku poœwiêcaæ na-
uce szkolnej i domowej, nadrabiaæ zaleg³oœci w tych wszystkich czynno-
œciach, które warunkuj¹ i kszta³tuj¹ rozwój mowy.

Jak wykazuj¹ badania ró¿nych autorów (Mystkowska 1970, Bart-
kowska 1968) najwiêcej problemów sprawiaj¹ g³oski sz, ¿, cz, d¿. S¹ to
g³oski dentalizowane, które pojawiaj¹ siê najpóŸniej i nale¿¹ do najtrud-
niejszych oraz g³oska r.

Warunkiem powodzenia i odnoszenia sukcesów w szkole jest osi¹-
gniêcie przez dziecko dojrza³oœci szkolnej. Przytoczê teraz kilka definicji
„dojrza³oœci szkolnej”, aby zastanowiæ siê, czy wady wymowy mog¹
wp³ywaæ na niepowodzenia dziecka w nauce.

Do sfery umys³owej psycholodzy zaliczaj¹ umiejêtnoœæ wypowia-
dania siê ca³ymi zdaniami oraz prawid³owy rozwój mowy, myœlenia
i skupienia uwagi; do sfery spo³ecznej: podporz¹dkowanie siê dyscypli-
nie, wspó³¿ycie z grup¹, panowanie nad emocjami; do sfery fizycznej:
prawid³owy rozwój w granicach normy, czynnoœci samoobs³ugowej.
W kategoriach logopedycznych oznacza to:
1. Uwewnêtrznienie mowy, zahamowanie wypowiedzi spontanicznych.
W przedszkolu, czy w domu dziecko mog³o swobodnie rozmawiaæ.
W szkole musi panowaæ nad sob¹, odpowiadaæ, wtedy, kiedy jest pyta-
ne przez nauczyciela.
2. Oderwanie mowy od dzia³ania. Dotychczas mowa dziecka by³a œciœle
zwi¹zana z dzia³aniem, stanowi³a element autoekspresji.
3. Wzglêdny zastój w rozwoju mowy spowodowany nauk¹ czytania
i pisania.

Sprostanie tym wszystkim trudnoœciom nie jest ³atwe, szczególnie
dla dzieci nies³ysz¹cych, nerwicowych, lêkliwych, j¹kaj¹cych siê. Nie
mog¹ one skupiæ uwagi, usiedzieæ w ³awce, krêc¹ siê. Przerwa miêdzylek-

cyjna jest surowym egzaminem wspó³¿ycia w grupie ró-
wieœniczej. Grupa chce widzieæ w uczniu przede wszyst-
kim towarzysza wspólnych zabaw. Nie toleruje dzieci nie-
zrêcznych, nieœmia³ych a tak¿e tych o powolnym tempie
wymowy, sepleni¹cych. To wszystko wp³ywa ujemnie na
rozwój mowy.

System klasowo-lekcyjny i siedzenie w ³awce nie
sprzyjaj¹ rozwojowi dziecka, a rozwojowi mowy w szcze-
gólnoœci. Mowa ustna schodzi na drugi plan wobec for-
sownej nauki czytania i pisania. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ
o tym, ¿e dzieci zw³aszcza te mieszkaj¹ce na wsi mówi¹

gwar¹ tzn. mow¹ ludnoœci wiejskiej. W szkole zapra-
wiane s¹ do jêzyka literackiego (nor-
ma ogólnopolska), w domu – pos³u-
guj¹ siê jêzykiem o cechach gwa-

rowych. Stwarza to dodatkowe
trudnoœci.

Do szko³y wstê-
puj¹ dzieci, u których
w okresie przedszkol-
nym nie zlikwidowano
wady wymowy. Przy-
czyn¹ takiego stanu

rzeczy jest albo
zaniedbanie ro-
dziców albo po-
wa¿ny charak-

ter samej wady. Okres adaptacyjny oraz intensywna na-
uka w pierwszym pó³roczu nie sprzyjaj¹ wyrównaniu tych
zaniedbañ, a tym bardziej reedukacji. Dzieci nieœmia³e, ner-
wowe, lêkliwe raczej pog³êbiaj¹ swoje wady wymowy.

Dzieci z wadami wymowy, nawet dobrze przygoto-
wane nie lubi¹ odpowiadaæ w klasie, bo ,,dzieci siê œmiej¹”.
Wada wymowy jest te¿ g³ównym czynnikiem prowokuj¹-
cym z³oœliwoœæ kolegów. Dzieci, które Ÿle mówi¹, odsuwa-
ne s¹ od udzia³u w imprezach szkolnych, deklamacyjnych,
inscenizacjach, gdy¿ zarówno one same, jak i nauczyciele
boj¹ siê podj¹æ takiego ryzyka.

Rodzice okreœlaj¹ te dzieci jako ,, nerwowe” stwier-
dzaj¹ czêsto, ¿e Ÿle sypiaj¹, prze¿ywaj¹ stresy lêkowe,
mocz¹ siê, unikaj¹ kontaktów z kolegami, nie odbieraj¹
telefonów.

Aby zapobiec tym wszystkim niepowodzeniom,
a czasem tragedii dzieciêcej, nauczyciel pracuj¹cy w danej
grupie powinien mobilizowaæ rodziców do dzia³ania, wska-
zuj¹c realn¹ i skuteczn¹ terapiê najlepiej przez pomoc
specjalisty - logopedy.
Opracowane na podst.:
1. Bartkowska T. Rozwój wymowy dziecka przedszkolnego, War-
szawa 1968.
2. Demelowa G., Elementy logopedii, Warszawa 1979.
3. Mystkowska H., W³aœciwoœci mowy dziecka szeœcio-siedmiolet-
niego, Warszawa 1970.
4. Szuman S., O rozwoju jêzyka i myœlenia dziecka, Warszawa
1968.
5. Wilgocka–Okoñ B., Dojrza³oœæ szkolna dzieci a œrodowisko,
Warszawa 1972.

- spo³eczna ranga problemu

Wady wymowy

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Ko³o w Brzozowie informuje, ¿e w ramach obchodów „Œwiatowego Dnia Walki z
Cukrzyc¹” organizowane s¹ spotkania szkolno – edukacyjne chorych na cukrzycê. Wyk³ady prowadzi pani dr Cader oraz

wielu innych specjalistów.
Spotkania odbywaj¹ siê w Internacie (œwietlica) ul. Sienkiewicza 2 w Brzozowie w drugi poniedzia³ek ka¿dego miesi¹ca.

Chorych na cukrzycê serdecznie zapraszamy.

INFORMACJA

Celina Wolanin

Zarz¹d
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Szanowni Pañstwo !
Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych „TUW”, proponuje ca³¹ gamê ubezpieczeñ pakietowych: „Bezpieczna Rodzina”,

„Zielony Zak¹tek”, „Bezpieczna Firma”, „Bezpieczna Gmina”. Pakiety ubezpieczeniowe s¹ skierowane do konkretnego
adresata, tak aby zapewniæ mu maksymaln¹ ochronê. Taki pakiet ma du¿o zalet i korzyœci dla ubezpieczonego.
           Mam przyjemnoœæ zaproponowaæ Pañstwu pakietowe ubezpieczenie komunikacyjne, które zawiera w sobie trzy
ubezpieczenia: OC, AC i NNW. Jakie zalety posiada pakietowe ubezpieczenie. Wraz z wykupem ubezpieczenia pakietowego
jesteœmy chronieni od ka¿dego ryzyka ubezpieczeniowego. Najwa¿niejszym sk³adnikiem tego ubezpieczenia jest autocasco.
Ubezpieczenie AC zawiera wykupione opcje: autocasco z ruchu i postoju, kradzie¿, amortyzacjê czêœci oraz wykupiony
udzia³ w³asny. Tak wiêc w razie szkody otrzymujemy pe³ne odszkodowanie bez ¿adnych potr¹ceñ.  Kto mo¿e skorzystaæ z
ubezpieczenia pakietowego:

1. osoby fizyczne
2. rolnicy
3. osoby prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ ale nie zatrudniaj¹ce pracowników

Warunkiem koniecznym do skorzystania z bardzo korzystnego finansowo ubezpieczenia pakietowego jest posiadanie w
T.U.W. „TUW”, ubezpieczenia maj¹tkowego z okreœlon¹ minimaln¹ sk³adk¹. Wynosi ona 100 z³.
Form¹ pakietow¹ mog¹ byæ objête nastêpuj¹ce pojazdy:

1. których okres eksploatacji nie przekroczy³ 10 lat
2. dla pojazdów fabrycznie nowych podstaw¹ przyjêcia do ubezpieczenia jest faktura VAT.
3. dla pojazdów u¿ywanych dostarczenie wszystkich dokumentów w³asnoœci pojazdu

           Szanowni Pañstwo, je¿eli mo¿ecie siê wykazaæ trzy letnim bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia w OC i AC to
pakiet ubezpieczeniowy mo¿ecie mieæ ju¿ od 4.4% sumy ubezpieczenia. Natomiast dla osób które nie maj¹ takich zni¿ek
pakiet mo¿na mieæ od 5.9 % sumy ubezpieczenia.

W celu pe³niejszej informacji proszê o kontakt z Fili¹ Towarzystwa Ubezpieczeñ Wzajemnych
w Brzozowie.

WARTO WIEDZIEÆ

Jednym z aspektów ruchowego rozwoju dziecka jest postêpuj¹cy
proces lateralizacji – przewagi stronnej jego czynnoœci. Przewaga jednej
strony cia³a nad drug¹ nie zjawia siê od razu w postaci gotowej, lecz powstaje
stopniowo i nasila siê w miarê ogólnego rozwoju dziecka.

Dziecko leworêczne to dziecko normalne, nie wymagaj¹ce leczenia,
a leworêcznoœæ to stan, który nie powinien wzbudzaæ niepokoju zrozumia³ego
w sytuacji choroby, defektu czy dysfunkcji. Brak zaburzeñ nie przes¹dza
jednak w tym przypadku o braku problemów. Podstawowy problem to
egzystencja leworêcznego dziecka w przedszkolu, w szkole i w ogóle
w „œwiecie praworêcznych osób”. Stwarza to niema³e trudnoœci, które dziecko
musi przezwyciê¿yæ, a doros³y powinien mu w tym pomóc. Szczególnym
jednak zainteresowaniem i opiek¹ pedagogiczn¹ nale¿a³oby otoczyæ dzieci,
których leworêcznoœæ lub obustronnoœæ jest wyrazem nieprawid³owego
rozwoju psychoruchowego, powoduj¹cego trudnoœci i niepowodzenia
szkolne. Niewielu wychowawców podejmuje starania, aby pomóc
leworêcznemu dziecku. Fakt ten rodzi potrzebê upowszechniania wiedzy na
temat leworêcznoœci i zaburzeñ lateralizacji wœród rodziców, lecz przede
wszystkim wœród nauczycieli, którym znajomoœæ tych zagadnieñ jest
niezbêdna do wykonywania zawodu. Dziecku leworêcznemu potrzebna jest
specjalna pomoc szczególnie w pierwszym okresie nauki pisania. Dzieci
leworêczne pozbawione fachowej pomocy czêsto nabieraj¹ nieprawid³owych
nawyków, które utrudniaj¹ technikê pisania, s¹ przyczyn¹ dysgrafii,
wywo³uj¹ zmêczenie i niechêæ do wszelkich zajêæ graficznych. Trudnoœci
dzieci leworêcznych w pisaniu nie trudno dostrzec. Czêœæ z nich
spowodowana jest faktem pisania lew¹ rêk¹. Nasze pismo przystosowane
jest dla osób praworêcznych, bowiem niezale¿nie od tego któr¹ rêk¹ siê
pos³ugujemy musimy zawsze pisaæ od strony lewej do prawej. Dzieci
leworêczne maj¹ w klasie pierwszej wiêcej trudnoœci w opanowaniu
umiejêtnoœci pisania ni¿ ich praworêczni rówieœnicy, nawet je¿eli z
leworêcznoœci¹ nie wystêpuj¹ u nich ¿adne inne zaburzenia. Dla dzieci    Agata Szarek

leworêcznych naturalnym kierunkiem pisania
jest pisanie od strony prawej do lewej. Zgodnie
z t¹ tendencj¹ wiele dzieci w okresie
przygotowawczym rysuje szlaczki zaczynaj¹c od
prawej krawêdzi kartki papieru, a linie poziome

kreœli w kierunku od prawej do lewej strony. Z chwil¹
podjêcia pierwszych prób pisania ta preferencja
natychmiast daje o sobie znaæ. Dzieci leworêczne
zaczynaj¹ pisaæ wyrazy tzw. pismem zwierciadlanym.
Pismo lustrzane oraz pisanie od prawej ku lewej stronie
wystêpuje czêsto oko³o pi¹tego roku ¿ycia (jest ono
wyrazem normalnej niedojrza³oœci w zakresie orientacji
w przestrzeni). Je¿eli jednak symptomy te utrzymuj¹
siê d³u¿ej – pismo lustrzane jest ju¿ przejawem
zaburzeñ. Trudnym zadaniem dla dziecka
leworêcznego w pierwszym okresie nauki jest
w³aœciwe u³o¿enie rêki i zeszytu podczas pisania.
Dziecko leworêczne zas³ania sobie zapisywany tekst
rêk¹ któr¹ pisze. Nie mo¿e ono na bie¿¹co kontrolo-
waæ wzrokiem tekstu, zamazuje go. Trudnoœci
techniczne wp³ywaj¹ na poziom graficzny pisma (litery
nie s¹ okr¹g³e, Ÿle po³¹czone ze sob¹), pismo jest ma³o
czytelne i nieestetyczne. Dzieci leworêczne pisz¹
bardzo wolno nie nad¹¿aj¹ za klas¹. Wiêkszoœæ dzieci
leworêcznych potrafi uporaæ siê z tymi trudnoœciami
do koñca pierwszej klasy, szczególnie gdy nauczyciel
rozumie problem dziecka i umie mu pomóc.

Umiejêtne postêpowanie z dzieckiem
leworêcznym pozwala uchroniæ dziecko przed
niepowodzeniami, znieœæ czekaj¹ce je trudnoœci,
umo¿liwia prawid³owy rozwój osobowoœci. W tej
sytuacji wiele dzieci potrafi wypracowaæ odpowiedni¹
technikê czynnoœci motorycznych, grafomoto-
rycznych, a wiêc i pisania.

TRUDNOŒCI  SZKOLNE
DZIECKA LEWORÊCZNEGO

UBEZPIECZEÑ WZAJEMNYCHTOWARZYSTWO
T  U  W

T.U.W. „TUW” FILIA BRZOZÓW
UL. ARMII KRAJOWEJ 2, POK. 43

TEL. (0...13) 43-43-399

BIURO REGIONALNE W RZESZOWIE
35-005 RZESZÓW, PL. KILIÑSKIEGO 6

TEL. (0...17) 852 00 54



19 e-mail: bgp@powiat-brzozow.com

W dniu 22.09.2004 r. w Brzozowie odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce w ramach Gimnazjady naszego
powiatu.

Wyniki poszczególnych konkurencji przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
100 m dziewcz¹t:
1. Filak Kamila - Grabownica
2. Kij Anna - Humniska
3. Piegdoñ Magdalena - Dydnia
100 m ch³opców:
1. Graboñ Grzegorz - Górki
2. S³ota Mateusz - Humniska
3. Krygowski Maciej - Brzozów
300 m dziewcz¹t:
1. Haduch Wioleta - Górki
2. Czuba Ewelina - Brzozów
3. Sawicka Joanna - Humniska
300 m ch³opców:
1. Sawicki Adam - Brzozów
2. Rachwa³ Dawid - Humniska
3. Kondo³ Marcin - Górki
Skok w dal dziewcz¹t:
1. Señko Ewa - Humniska
2. WoŸniak Karolina - Niebocko
3. Lubecka Beata - Izdebki
Skok w dal ch³opców:
1. Rajchel Pawe³ - Przysietnica
2. Mazur Bart³omiej - Niebocko
3. Gazdowicz Jerzy - Przysietnica
Pchniêcie kul¹ ch³opców:
1. Bober Rafa³ - Domaradz
2. Kot Bogumi³ - Dydnia
3. Filip Pawe³ - Brzozów

SPORT

W dniu 13.10.2004 r. w Brzozowie odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce w ramach Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej naszego powiatu.

Wyniki poszczególnych konkurencji przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
60 m dziewcz¹t:
1. Kij Justyna - Humniska 1
2. Supel Alicja - Humniska 1
3. Zajdel Kamila - Grabownica
60 m ch³opców:
1. Prach Kamil - Haczów
2. Ladziñski Arkadiusz - Haczów
3. Czubski Krystian - Orzechówka

IGRZYSKA  M£ODZIE¯Y  SZKOLNEJ

GIMNAZJADA

Skok w dal ch³opców:
1. ̄ aczek Piotr - Grabownica
2. Szelast Andrzej - Blizne
3. Boroñ Pawe³ - Orzechówka
Skok w dal dziewcz¹t:
1. Konieczko Edyta - Humniska 1
2. Nowak Paulina - Blizne
3. Ekiert Natalia - Haczów

Rzut p. palantow¹ ch³opców:
1. Rysz Marcin - Haczów
2. KuŸnar Micha³ - Blizne
3. Czaja Dominik – Grabownica
Rzut p. palantow¹ dziewcz¹t:
1. Olszewska Natalia – Haczów
2. Mazur Dominika – Blizne
3. Czy¿ Patrycja – Humniska 1

1000 m ch³opców:
1. Telega S³awomir - Izdebki 2
2. Str¹cel Daniel - Blizne
3. Tympalski Micha³ – Humniska 1

600 m dziewcz¹t:
1. Prejsnar Marzena - Blizne
2. Foryœ Weronika - Haczów
3. Jamro¿y Iwona - Izdebki 2

W zawodach wziê³o udzia³ ok. 100 uczniów - zawodników z 7 szkó³ podstawowych powiatu brzozowskiego.

Pchniêcie kul¹ dziewcz¹t:
1. Kraczkowska Magdalena - Brzozów
2. Knurek Katarzyna - Brzozów
3. Rachwa³ Magdalena - Niebocko
Rzut oszczepem ch³opców:
1. Koœciñski Cezary - Brzozów
2. Pietryka Daniel - Przysietnica
3. Sawicki Mateusz - Brzozów

Rzut oszczepem dziewcz¹t:
1. Piero¿ak Sylwia - Niebocko
2. Koz³owska Dorota - Brzozów
3. Ogrodnik El¿bieta - Izdebki
Rzut dyskiem ch³opców:
1. Sawa Damian - Niebocko
2. Wania Kamil - Przysietnica
3. Nasta³ Jakub - Brzozów
Rzut dyskiem dziewcz¹t:
1. Mistecka Anna - Izdebki
2. Adamska Monika - Niebocko
3. Chryñ Anna - Izdebki
1000 m ch³opców:
1. Czy¿ Pawe³ - Brzozów
2. Chrobak Tomasz - Humniska
3. Pilszak Artur - Niebocko
600 m dziewcz¹t:
1. Data Katarzyna - Humniska
2. Potoczna Katarzyna - Izdebki
3. Tymczak Agnieszka - Brzozów
4 x 100 m ch³opców:
1. Gimnazjum Brzozów
2. Gimnazjum Humniska
3. Gimnazjum Przysietnica
4 x 100 m dziewcz¹t:
1. Gimnazjum Humniska
2. Gimnazjum Izdebki
3. Gimnazjum Dydnia

W zawodach wziê³o udzia³ ponad 200 uczniów z kilkunastu gimnazjów powiatu brzozowskiego. Najlepsi zawodnicy
reprezentowali nasz powiat w zawodach wojewódzkich, z których najlepsze wyniki zostan¹ przedstawione w nastêpnym numerze.

Marek Szerszeñ
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Sukcesy trampkarzy Grabowianki Grabówka
Ma³e jest piêkne

Chocia¿ dru¿yny trampkarzy Brzozovii, Górnika
Grabownica czy Izdebek wystêpuj¹ w ligach podkarpackiej
 i okrêgowej, to jednak najwiêksze sukcesy w tej kategorii
wiekowej œwiêc¹ m³odzi pi³karze
z Grabówki. Zawodnicy Grabowianki
pod wodz¹ Jacka Adamskiego udowa -
dniaj¹ swoj¹ wy¿szoœæ w rozgrywkach „Pi³karska Kadra
Czeka” i  „Pucharu im. K. Deyny”.  Dru¿yna ta nie mia³a
sobie równych w zesz³ym sezonie w terenowej lidze
trampkarzy. Nie inaczej  jest i w nowych rozgrywkach.

Po pierwszej rundzie trampkarze Grabowianki
Grabówka (rocznik ’89) s¹ na czele ligi z 12 punktami
 i kompletem zwyciêstw na koncie. Królem strzelców
jest Mateusz Myæka zdobywca 7 spoœród 12
uzyskanych przez trampkarzy z Grabówki goli (przy
zaledwie 3 straconych). Wybijaj¹c¹ siê postaci¹
zespo³u jest Piotr Koryto sprawdzany w ka¿dym
spotkaniu. By³ on podpor¹ dru¿yny trampkarzy tak¿e
w ubieg³ym, tak bogatym  w sukcesy, sezonie. M³odzi
pi³karze z Grabówki w zesz³ym sezonie dopiero na szczeblu

wojewódzkim ulegli nieznacznie zespo³owi Sanovii Lesko.
Niestety – pomimo takich osi¹gniêæ – nie wszyscy

zawodnicy z rocznika ’88 kontynuuj¹ dobrze
zapowiadaj¹c¹ siê karierê. – Trzon
pierwszej dru¿yny (wystêpuj¹cej w
klasie C) stanowi¹: Maciej I¿yk i Artur

Kopiczak. Cz³onek kadry województwa podkarpackiego,
Tomek Ruszel, leczy kontuzjê. Wszyscy ¿yczymy mu
szybkiego powrotu do zdrowia. Maciek Koryto gra w
dru¿ynie trampkarzy. Szkoda tylko, ¿e marnuj¹ siê
talentyArtura Rudzkiego, Marcina Fedaka i Karola
Kucharskiego – wzdycha Jacek Adamski.

Nale¿y podkreœliæ wzorow¹ pracê z
m³odzie¿¹ w tej licz¹cej pó³ tysi¹ca
mieszkañców, po³o¿onej na uboczu wœród

wzgórz i  – wydawa³oby siê – zapomnianej miejscowoœci. Grono
zapaleñców, takich jak Jacek Adamski,  wspieraj¹ ludzie dobrej
woli, jak chocia¿by Ryszard Gierula, który ufundowa³ m³odym
zawodnikom kilkanaœcie dresów, czy ¿yczliwie patronuj¹ce m³odym
sportowcom w³adze gminy Dydnia. (dk)

SPORT

Uczniowie szkó³ z terenu powiatu
rywalizowali w serii zawodów w indywidualnych
biegach prze³ajowych. Dzieci i m³odzie¿ ze szkó³
podstawowych i gimnazjów w ramach igrzysk
m³odzie¿y szkolnej i gimnacjady spotka³a siê 7 i 8
paŸdziernika br. w Jasienicy Rosielnej. Natomiast
wczeœniej, bo jeszcze 23 wrzeœnia br., podczas
tegorocznej edycji memoria³u Waleriana Pañki,
wy³oniono najlepszych biegaczy ze szkó³ œrednich.
Zawodnicy z czo³owych lokat reprezentuj¹ powiat w
zawodach na szczeblu wojewódzkim.

Zawodnicy w ramach igrzysk m³odzie¿y
szkolnej (7.10.) startowali w dwóch kategoriach
wiekowych. Urodzeni w latach 1994-95 rywalizowali
na dystansie 500 m. Wœród ch³opców zwyciê¿y³ Daniel
Bryœ (SP 1 Humniska) przed Micha³em Szpiechem (SP
2 Izdebki), Mariuszem Ziemiañskim (SP Haczów) i
Paw³em Mazurem (SP Jasienica Rosielna). W biegu
dziewcz¹t zwyciê¿y³a Barbara Bednarczyk (SP 1
Humniska). Nastêpne lokaty zajê³y: Wioletta Stodolak
(SP Wola Jasienicka), Sabina Potoczna i Karolina
Potoczna (obie SP Wara). Z kolei dystans 1 000 m
mieli do pokonania sportowcy z roczników 92-93.
Wœród ch³opców pierwszy liniê mety min¹³ Krzysztof
£¹tka (SP Golcowa), drugi – S³awomir Telega (SP 2
Izdebki), trzeci Daniel Str¹cel (SP Blizne), a czwarty –
Kamil Prach (SP Haczów) W rywalizacji biegaczek
bezkonkurencyjna by³a Justyna Kij (SP 1 Humniska).

Za ni¹ uplasowa³y siê kolejno: Marzena
Prejsnar (SP Blizne), Edyta Konieczko (SP 1
Humniska) oraz Iwona Ambro¿y (SP 2
Izdebki).

Nastêpnego dnia w ramach gimnzjady
na dystansie 1 500 m startowali reprezentanci gimnazjów. Wœród ch³opców
triumfowa³ Pawe³ Czy¿ (Gimnazjum Brzozów) przed Mateuszem Suchanem
i Kamilem Myæk¹ (obaj Gimnazjum Niebocko). Czwart¹ lokatê zaj¹³ Pawe³
Filip (Gimnazjum Brzozów). Z kolei wœród dziewcz¹t najlepsza okaza³a siê
Ewa Señko przed Katarzyn¹ Data (obie Gimnazjum Humniska). Nastêpne
miejsca zajê³y: Katarzyna Potoczna (Gimnazjum Izdebki) i Urszula Buczek
(Zespó³ Szkó³ w Orzechówce). Gratulacje i nagrody zwyciêzcom wrêczyli:
Przewodnicz¹cy Powiatowego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego – Marian
Wojtowicz i Wójt Gminy Jasienica Rosielna – Marek Æwi¹ka³a.
– Cieszy dobra frekwencja, bo w sumie wystartowa³o ok. 170 zawodniczek
i zawodników. Nale¿y podkreœliæ, ¿e od kilku lat widaæ dobr¹ pracê
Stanis³awy Warcho³owskiej z dziewczêtami w Humniskach. – skomentowa³
zawody  Marek Szerszeñ z PSZS.

Wczeœniej poznaliœmy najlepszych biegaczy w kategorii szkó³
œrednich. Zostali oni wy³onieni podczas Biegu Ulicznego im. Waleriana
Pañki. Wœród ch³opców (dystans 2 km) trzy pierwsze miejsca zajêli kolejno:
Pawe³ Majda, Emil Zarzyka i Daniel £ukaszyk (wszyscy ZSB). Natomiast
trzy najlepsze zawodniczki (dystans 1 500 m) to: 1. Ilona Brzozowska (ZSB),
2. Anna Marczak, 3. Magdalena Serwañska (ZSE).

Wszyscy wymienieni zawodnicy s¹ reprezentantami powiatu
brzozowskiego na wojewódzkie igrzyska m³odzie¿y szkolnej, wojewódzk¹
gimnazjadê i licealiadê w biegach prze³ajowych 24 paŸdziernika br. w
Kolbuszowej.

Najlepsi w biegach prze³ajowych

(dk)

OGLOSZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
Starosta Brzozowski informuje Mieszkañców powiatu, ¿e na podstawie ”Kalendarzowego planu zamierzeñ obrony

cywilnej powiatu brzozowskiego w 2004 r.” w ramach wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania
w dniu 29 paŸdziernika br. (pi¹tek)

zostanie przeprowadzona g³oœna próba syren alarmowych na terenie powiatu brzozowskiego.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 utworzą rozwiązanie -
- aforyzm Novalisa.

BARAN (21 III – 20 IV)
Optymizmu i nadziei nie zabraknie tym z Was, którzy dopiero

od niedawna zaczêli pracê, stawiaj¹ pierwsze kroki w biznesie, zmienili
stanowisko w firmie lub otrzymali awans. Nowy etap ¿ycia zapowiada siê
obiecuj¹co, gdy¿ nie brakuje Wam ciekawych pomys³ów, interesuj¹cych
planów i wizji.

BYK (21 IV – 21 V)
Nie jest to czas ³atwych sukcesów, przyjemnych zmian i mi³ych

Twemu sercu rozwi¹zañ. Jednak nawet w tak niesprzyjaj¹cych
okolicznoœciach jest szansa, ¿e to wszystko co siê wokó³ Ciebie dzieje,
prowadzi do konstruktywnych i szczêœliwych rozwi¹zañ. Nie obawiaj siê
o przysz³oœæ i z odwag¹ przyjmuj to, co Ci przyniesie los.

BLI•NIÊTA (22 V – 21 VI)
Twoja konsekwencja w d¹¿eniu do celu pozwoli Ci w pe³ni

rozwin¹æ skrzyd³a, pomyœlnie zakoñczyæ skomplikowane negocjacje,
wywi¹zuj¹c siê ze wszystkich umów i obietnic. Unikaj jednak nadmiaru
pracy i stresu. Weekend warto spêdziæ z dala od interesów. Zabierz siê za
zaleg³e lektury lub idŸ do kina na dobry film.

RAK (22 VI – 23 VII)
Twoi prze³o¿eni, wspó³pracownicy i podw³adni bêd¹ zadowoleni

ze wspó³pracy z Tob¹. Masz bowiem szansê na pracê i nowe obowi¹zki,
które bêd¹ wymagaæ od Ciebie odwagi w myœleniu i niezale¿noœci w
podejmowaniu decyzji. Wiele satysfakcji i radoœci przynios¹ Ci kursy,
szkolenia i pozyskiwanie nowej wiedzy.

LEW (24 VII – 23 VIII)
Ci z Was, którzy w³aœnie teraz postawili przed sob¹ ambitne i

trudne cele, sprostaj¹ im i dopn¹ swego. Dobrych wiadomoœci i sukcesów
nie zabraknie Wam w pracy i w interesach. Doskonale zapowiadaj¹ siê
Twoje kontakty i relacje towarzyskie. Mo¿esz liczyæ na mi³e spotkania,
nowe znajomoœci i doskona³¹ zabawê.

PANNA (24 VIII – 23 IX)
Ten miesi¹c bêdzie czasem niespodziewanych wizyt, czêstej
zmiany planów i nieoczekiwanych propozycji. Podejmowane

decyzje bêd¹ mia³y swoje konsekwencje w przysz³oœci, dlatego dobrze
rozwa¿ wszystkie warianty. Nie zaniedbuj przyjació³ i znajomych, pomog¹
Ci oni podj¹æ korzystne decyzje.

WAGA (24 IX – 23 X)
Przybêdzie Ci du¿o spraw s³u¿bowych, z którymi jednak
doskonale sobie poradzisz jeœli tylko bêdziesz konsekwentnie

d¹¿yæ do celu. W finansach niez³e perspektywy, ale rozs¹dnie dysponuj
gotówk¹. Twoje myœli s¹ przy osobie, któr¹ darzysz wielkim uczuciem.
Poœwiêæ jej trochê czasu a przekonasz siê, ¿e jest ono odwzajemnione.

 SKORPION (24 X – 22 XI)
W pracy polegaj przede wszystkim na swojej intuicji. Dziêki
oszczêdnoœciom nie bêdziesz mia³ k³opotów finansowych. Ju¿

czas abyœ w swoich sprawach i wokó³ siebie, zaprowadzi³ porz¹dek,
dziêki któremu ³atwiej ustaliæ Ci bêdzie dok¹d zmierzasz. Zwróæ uwagê
na drobne dolegliwoœci zdrowotne.

STRZELEC (23 XI – 22 XII)
W Twoim ¿yciu pojawi siê kilka interesuj¹cych propozycji.
¯adna z nich nie jest absolutnie pewna, ale zaufaj instynktowi

i nie bój siê ryzyka. Bêdziesz móg³ rozwijaæ bez przeszkód swoje
zainteresowania. Spotkasz ludzi, którzy zainspiruj¹ Twoj¹ wyobraŸniê
i wzbudz¹ drzemi¹ce w Tobie mo¿liwoœci.

KOZIORO¯EC (23 XII – 20 I)
Nie obawiaj siê teraz o swoj¹ karierê czy finanse. Mo¿esz
œmia³o zabieraæ siê za najtrudniejsze zadania. Nie przeocz szansy

na pokazanie siê od najlepszej strony, mo¿esz zostaæ nagrodzony
awansem. ¯ycie uczuciowe bêdzie dla Ciebie Ÿród³em radoœci i satysfakcji.
W tej sferze czeka Ciê równie¿ mi³a niespodzianka.

WODNIK (21 I – 19 II)
Przed Tob¹ wspania³y miesi¹c! Nie zabraknie Ci inwencji
twórczej, si³y i odwagi do realizacji swoich pomys³ów.

Wrodzony dar przekonywania sprawi, ¿e zyskasz przychylnoœæ
prze³o¿onych. To dla Ciebie bardzo dobry czas na dokszta³canie siê w
ró¿nych dziedzinach. Tak pomyœlna aura zdarza siê rzadko!

RYBY (20 II – 20 III)
To bêdzie kreatywny i niezwykle ciekawy miesi¹c. Twoje
zas³ugi w pracy zostan¹ nareszcie docenione. Nie zaniedbuj

jednak najbli¿szych. Pomyœl o krótkim rodzinnym wyjeŸdzie. Bêdziesz
prowadzi³ bogate ¿ycie towarzyskie. Poznasz wielu nowych, ciekawych,
nierzadko wp³ywowych ludzi.
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WYKONAWSTWO - INSTALACJE
HANDEL - TECHNIKA GRZEWCZA

PRODUKCJA - KO£NIERZE STALOWE
OSPRZÊT TELEKOMUNIKACYJNY

PROJEKTOWANIE, SERWIS

AGENCJA REKLAMY
ZARZ¥D FIRMY:
36-200 BRZOZÓW, ul. Bielawskiego 1
tel. (013) 43 09 200, fax. (013) 43 09 225
wafro@pro.onet.pl. wafro@wafro.pl
skrytka pocztowa 60,  www.wafro.pl

BIURA TECHNICZNO-HANDLOWE:
31-223 Kraków      ul. Pachoñskiego 9  tel.fax (012) 415 96 30   krakow@wafro.pl
36-200 Brzozów ul. Mickiewicza 21    tel./fax (013) 43 09 227  brzozow@wafro.pl
35-232 Rzeszów ul. Mi³ociñska 1a      tel./fax (017) 86 35 587   rzeszow@wagro.pl
38-400 Krosno ul. Sk³adowa 9          tel./fax (013) 43 61 538   krosno@wafro.pl

AGENCJA REKLAMY:
35-232 Rzeszów
ul. Mi³ociñska 1a
tel./fax (017) 86 37 518
grafik@wafro.pl

REKLAMA


